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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η πτηνοτροφία αποτελεί σηµαντικό κλάδο του πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Η 

πτηνοτροφία από την αρχαιότητα παρείχε στον άνθρωπο πολύτιµη τροφή για την επιβίωση του 

µε χαρακτηριστική την εξηµέρωση της όρνιθας πριν από το 2.500 π.Χ.. Στην Ελλάδα, τα ηνία 

της µεγαλύτερης συνολικής ετήσιας παραγωγής κρέατος πουλερικών και αυγών τα έχουν η 

Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η Αττική.  

Ένας σπουδαίος συνεταιρισµός του κλάδου αυτού είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός 

Συνεταιρισµός Ιωαννίνων, η «Πίνδος», που ιδρύθηκε το 1958. Για τις συναλλαγές της µε άλλα 

κράτη η επωνυµία της είναι «AGRICULTURAL ΡOULTRY COOPERATIVE PINDOS». 

Έδρα της είναι η Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου του ∆ήµου Πασσαρώνος της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων και αποτελεί πρωτοβάθµια αγροτική συνεταιριστική οργάνωση (Α.Σ.Ο.), 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εµπορική ιδιότητα. Σήµερα η «Πίνδος», είναι µια 

σύγχρονη και πλήρως καθετοποιηµένη επιχείρηση που αποτελείται από περίπου 560 µέλη – 

παραγωγούς και έχει εργατικό δυναµικό 800 ατόµων. 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η πτηνοτροφία και συγκεκριµένα ο κλάδος της 

ορνιθοτροφίας. Περιγράφονται, επίσης, οι έννοιες της τοπικής ανάπτυξης και της 

επιχειρηµατικότητας και πως αυτά τα δύο συνδέονται µεταξύ τους. Τέλος, γίνεται µια 

παρουσίαση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων, η «Πίνδος». ∆ίνεται 

έµφαση στην περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της «Πίνδου», στην ανάλυση του «µείγµατος 

marketing» των προϊόντων «Πίνδος», στην ανάλυση της στρατηγικής τµηµατοποίησης, 

στόχευσης και τοποθέτησης που ακολουθεί για τα προϊόντα της, καθώς και στη συµβολή της 

στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής που εδρεύει. 

Συνεπώς, για την περιεκτική κατανόηση της έννοιας της ορνιθοτροφίας και της τοπικής 

ανάπτυξης, το περιεχόµενο και το ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες, και συγκεκριµένα στην 

περίπτωση της «Πίνδος», κρίνεται αναγκαία η προσπάθεια διερεύνησης των ακόλουθων 

ερωτηµάτων: 

� Ποιος είναι ο ρόλος και η σπουδαιότητα της ορνιθοτροφίας στη ζωή του ανθρώπου; 

� Πως δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στον κλάδο της ορνιθοτροφίας; 
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� Ποια είναι η συµβολή της επιχειρηµατικότητας στην τοπική ανάπτυξη εν γένει; 

� Ποια είναι η συµβολή του συνεταιρισµού «Πίνδος» στην τοπική κοινωνία των 

Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής; 

 

 

Λέξεις κλειδιά: πτηνοτροφία, ορνιθοτροφία, πρωτογενής τοµέας παραγωγής, τοπική 

ανάπτυξη, συνεταιρισµοί, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων η «Πίνδος» 
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ABSTRACT 
 

Poultry farming is a major part of the primary production sector. Poultry has given since 

antiquity to the humans valuable source of food for survival with the domestication of the 

chicken before 2,500 BC as a typical example. In Greece, the reins of maximum annual 

production of poultry meat and eggs belong to Epirus, Central Greece and Attica. 

A great partnership of this sector is the Agricultural Poultry Cooperative of Ioannina, 

“Pindos”, founded in 1958. For its transactions with other countries its name is  

“AGRICULTURAL POULTRY COOPERATIVE PINDOS”. Pindos is based in the Local 

Community Rodotopi, in the Municipality of Passarona, Prefectural Unit of Ioannina and is a 

primary agricultural cooperative organization (ACO), a private legal entity and has commercial 

status. “Pindos” today is a modern and fully integrated business consisting of approximately 

560 members - producers and has a workforce of 800 people. 

This paper describes poultry industry. It also describes the concepts of local development 

and entrepreneurship and how these two are related. Finally, there is a presentation of Ioannina 

Agricultural Poultry Cooperative “Pindos” with emphasis on the description of the way of 

operation of “Pindos”, on the analysis of the “marketing mix” of “Pindos” products, on the 

analysis of the segmentation, targeting and positioning strategy following for its products, as 

well as on its contribution to the local development. 

Therefore, for the comprehensive understanding of the concept of poultry farming and the 

local development, the content and their role in modern societies, and particularly in the case of 

“Pindos”, the attempt to investigate the following questions is deemed necessary: 

� What is the role and importance of poultry in human life? 

� How do companies operate in poultry industry? 

� What is the contribution of entrepreneurship to the local development in general? 

� What is the contribution of “Pindos” cooperative in the local community of Ioannina 

and the wider region? 

Keywords: poultry, poultry industry, primary production sector, local development, 

associations, Ioannina Agricultural Poultry Cooperative Pindos 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Πτηνοτροφία  στην Ελλάδα είναι ο πιο δυναµικός κλάδος της ζωικής παραγωγής µε 

βαθµό αυτάρκειας τόσο σε αβγό όσο και σε κρέας µε ποσοστό άνω του 90%. ∆ύο είναι οι 

στόχοι της, η παραγωγή αβγών και η παραγωγή κρέατος. Τα κύρια εκτρεφόµενα είδη πτηνών 

στη χώρα µας είναι οι όρνιθες, οι ινδιάνοι (γαλοπούλες), οι πάπιες, οι χήνες, οι  µελεαγρίδες 

(φραγκόκοτες), τα ορτύκια, τα περιστέρια, οι φασιανοί, οι πέρδικες και οι στρουθοκάµηλοι. 

Από τα παραπάνω εκτρεφόµενα είδη πτηνών µεγαλύτερη οικονοµική αξία έχουν οι όρνιθες και 

εποµένως ο όρος «Πτηνοτροφία» έχει ταυτιστεί µε τον όρο «Ορνιθοτροφία». 

Τα πτηνοτροφικά προϊόντα, το αβγό και το κρέας, παρουσιάζουν εξαιρετική διατροφική 

και εµπορική αξία. Η απαρχή της ορνιθοτροφίας απαντάται πριν το 2000 π.Χ. µε την 

εξηµέρωση της όρνιθας στην Ινδία. Η Ελλάδα µέχρι και το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 

ασκούσε την ορνιθοτροφία µε τον παραδοσιακό τρόπο που γνωρίζουµε και σήµερα, 

παραµένοντας δηλαδή σε χωρικό επίπεδο. Οι όρνιθες προέρχονταν από τον εγχώριο πληθυσµό 

για την αβγοπαραγωγή και το κρέας πουλερικών ήταν το αποτέλεσµα της σφαγής των ορνίθων 

αβγοπαραγωγής. 

Στη δεκαετία του 1950 άρχισε η ανάπτυξη της ορνιθοτροφίας µε την ίδρυση των πρώτων 

συστηµατικών πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξή της ήταν αποτέλεσµα της εξέλιξης 

των επιστηµονικών της πεδίων, της εκτροφής, διατροφής, γενετικής και υγιεινής των 

εκτρεφόµενων ορνίθων. Η πρόοδος στη γενετική οδήγησε στην ανάπτυξη ζωικού υλικού 

(υβριδίων αβγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής) µε υψηλές παραγωγικές αποδόσεις.
1
 

Η συστηµατική ορνιθοτροφία σήµερα γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, που ονοµάζονται 

ορνιθοτροφεία. Τα ορνιθοτροφεία είναι τεράστια συγκροτήµατα, όπου δηµιουργούνται 

σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος και διατροφής για την εκτροφή των ορνίθων. Οι αίθουσες 

αυτές χωρούν από 500 έως 2000 κοτόπουλα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 

πάχυνση. Σε πολλές χώρες υπάρχουν ορνιθοτροφεία που κάθε χρόνο εκτρέφονται εκατοντάδες 

χιλιάδες ή και εκατοµµύρια κοτόπουλα, τα οποία έχουν πλήρη µηχανήµατα από τα οποία τα 

νεαρά κοτόπουλα εξαρτώνται πλήρως µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να µην έρχεται σχεδόν 

καθόλου σ' επαφή µε τα κοτόπουλα µέχρι τη στιγµή που θα οδηγηθούν στα σφαγεία. 

                                                           
1
 http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Εκτροφή_πτηνών 
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Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναµικούς κλάδους της αγροτικής 

οικονοµίας και αντιπροσωπεύει σήµερα το 5% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής. 

Οι οργανωµένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν ετησίως 120.000.000 

κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά. Η παραγωγή καλύπτει σχεδόν πλήρως την εγχώρια 

ζήτηση. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 50 επιχειρήσεις διαφόρων µεγεθών. Στην 

ζωική παραγωγή δραστηριοποιούνται περί τις 2.000 αγρότες πτηνοτρόφοι, οι οποίοι 

συνεργάζονται µε τις οργανωµένες-καθετοποιηµένες επιχειρήσεις. Η παραγωγή κοτόπουλου 

είναι συγκεντρωµένη κατά 45% στην Ήπειρο, κατά 27% στην Στερεά Ελλάδα και κατά 18% 

στην Μακεδονία και τη Θράκη. Η παραγωγή του αυγού είναι πιο οµοιόµορφα κατανεµηµένη, 

πλην όµως µεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να προέρχεται από την Αττική.
2
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 http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Εκτροφή_πτηνών 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Η εκπόνηση της εργασίας πραγµατοποιήθηκε ακολουθώντας µια σειρά από βήµατα, 

όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

Α. Καθορισµός θέµατος και διατύπωση υποθέσεων εργασίας: Ο κύριος στόχος αυτής της 

πτυχιακής εργασίας είναι η συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων, η «Πίνδος». Συγκεκριµένα, οι υποθέσεις βασίζονται σε πέντε 

ερωτήσεις: 

� Ποιος είναι ο ρόλος και η σπουδαιότητα της ορνιθοτροφίας στη ζωή του ανθρώπου; 

� Πως δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στον κλάδο της ορνιθοτροφίας; 

� Ποια είναι η συµβολή της επιχειρηµατικότητας στην τοπική ανάπτυξη εν γένει; 

� Ποια είναι η συµβολή του συνεταιρισµού «Πίνδος» στην τοπική κοινωνία των 

Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής; 

Β. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας - Συλλογή στοιχείων: Αναζητήθηκαν βιβλία και 

υπάρχουσες έρευνες για ίδια ή παρόµοια θέµατα, ώστε να µελετηθεί όσο πιο καλά γίνεται το 

θέµα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Η συλλογή του βιβλιογραφικού υλικού 

πραγµατοποιήθηκε τόσο από έντυπη βιβλιογραφία όσο  και από επίσηµες ιστοσελίδες. 

Γ. Επιλογή ερευνητικής µεθόδου: Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε συνδυασµός µεθόδων.  

Η κύρια µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχοµένου. Η ανάλυση 

περιεχοµένου αποτελεί µια τυποποιηµένη µέθοδο στις κοινωνικές επιστήµες που οδηγεί στη 

συστηµατική κωδικοποίηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Η µέθοδος ανάλυσης 

περιεχοµένου επιτρέπει στον ερευνητή να συµπεριλάβει µεγάλα ποσά κειµενικών 

πληροφοριών και να προσδιορίσει συστηµατικά τις ιδιότητές του ζητήµατος που µελετά. 

Ωστόσο, οι κειµενικές πληροφορίες που χρησιµοποιεί ο ερευνητής θα πρέπει να ταξινοµηθούν 

σύµφωνα µε ένα ορισµένο θεωρητικό πλαίσιο, ώστε να είναι σαφής η ανάλυση των στοιχείων 

που παρατίθενται και να γίνεται στο τέλος µια σηµαντική ανάγνωση του περιεχοµένου για το 

διερευνόν θέµα. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης από εκπρόσωπο της 

εταιρείας για την άντληση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για την εκπόνηση της 
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εργασίας. Στην προκειµένη περίπτωση, η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε την 19/01/2016 στα 

κεντρικά γραφεία της «Πίνδος» µεταξύ του προέδρου του συνεταιρισµού κ. ∆ηµητρίου Ανδρέα 

και τις γράφουσες.  

∆. Ερµηνεία αποτελεσµάτων – Συµπεράσµατα: Στο στάδιο αυτό εξήχθησαν τα 

συµπεράσµατα αναφορικά µε τη συµβολή του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού η 

«Πίνδος» στην τοπική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
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ΜΕΡΟΣ Α – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ 
 

1.1 Οι όρνιθες  

 

Η Όρνιθα ή κοινώς κότα, (αρσενικός: πετεινός ή κόκκορας, ουδέτερο: το κοτόπουλο), 

είναι ένα εξηµερωµένο πτηνό. Είναι ένα από τα πιο κοινά και διαδεδοµένα οικόσιτα ζώα, αφού 

υπολογίζεται ότι το 2003 υπήρχαν γύρω στα 24 δισεκατοµµύρια εκπρόσωποι του είδους. 

∆ηλαδή υπάρχουν περισσότερες κότες στον κόσµο από οποιοδήποτε άλλο πουλί. Ο 

άνθρωπος εκτρέφει τις κότες κυρίως ως πηγή τροφίµων, για το κρέας τους και τα αυγά τους.  

Η κότα πιστεύεται ότι εξηµερώθηκε στην Ινδία, ενώ πρόσφατα ανακαλύφτηκαν στοιχεία 

ότι η εξηµέρωσή της είχε ήδη ξεκινήσει στο Βιετνάµ πριν από 10.000 χρόνια. Από την Ινδία το 

εξηµερωµένο πτηνό διαδόθηκε στην Περσία, τη Λυδία, µετά στη δυτική Μικρά Ασία και γύρω 

στον 9
ο
-8
ο
 αιώνα π.Χ. και στην Ελλάδα. Η κότα ήταν γνωστή στην Αίγυπτο από την 

18
η
 ∆υναστεία, σαν το πουλί που γεννάει ένα αυγό κάθε µέρα. Η κότα ήρθε στην Αίγυπτο από 

την Συρία και τη Βαβυλώνα, σύµφωνα µε τα χρονικά του Τούθµωση Γ'. 

Οι Όρνιθες θεωρούνται παµφάγα πτηνά. Σε ελεύθερο περιβάλλον, σκάβουν στο χώµα για 

αναζήτηση σπόρων, εντόµων και ακόµα µεγαλύτερων ζώων όπως οι σαύρες και µικρά 

ποντίκια. Ελεύθερες στη φύση µπορούν να ζήσουν για πέντε έως έντεκα έτη, ανάλογα µε το 

είδος (ράτσα). Σε εµπορική εντατική αναπαραγωγή κρέατος, ένα κοτόπουλο ζει γενικά µόνο 

για έξι εβδοµάδες πριν να σφαγεί. Το κοτόπουλο κατανάλωσης κρέατος βιολογικής εκτροφής 

θα θανατωθεί συνήθως σε περίπου 14 εβδοµάδες. Οι κότες ορνιθοτροφείου µπορούν να 

παραγάγουν τουλάχιστον 300 αυγά ετησίως. Μετά από 12 µήνες, οι κότες αυγοπαραγωγής 

χάνουν σταδιακά την απόδοσή τους και θανατώνονται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σαν 

τροφή κατοικίδιων ζώων, για πίτες και άλλα επεξεργασµένα τρόφιµα. 

Η µακροβιότερη κότα, σύµφωνα µε το βιβλίο Γκίνες, πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε 

ηλικία 16 χρονών. 
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Πίνακας 1. Η συστηµατική κατάταξη της όρνιθας. Πηγή: http://www.gaiapedia.gr/ 

Συστηµατική κατάταξη όρνιθας 

Βασίλειο Animalia (Ζώα) 

Συνοµοταξία Chordata (Χορδωτά) 

Οµοταξία Aves (Πτηνά) 

Τάξη Galliformes (Ορνιθόµορφα) 

Οικογένεια Phasianidae (Φασιανίδες) 

Γένος Gallus (Όρνιθα) 

Είδος G. gallus 

Υποείδος G. g. domesticus 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ξηµερωµένες όρνιθες υπάρχουν στην Ελλάδα από την 

αρχαιότητα. ∆εν υπάρχει όµως καµία επίσηµα αναγνωρισµένη φυλή. ∆εν εκτράφηκαν ποτέ 

συστηµατικά ούτε αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης. 

Πυρήνες από ντόπιες κότες ελευθέρας βοσκής εξακολουθούν να εκτρέφονται ιδιαίτερα σε 

αποµονωµένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Τελευταία ο πληθυσµός τους 

µειώθηκε δραµατικά διότι αντικαταστάθηκαν από εισαγώµενες φυλές. Οι ντόπιες όρνιθες είναι 

γενικά µικρότερες σε µέγεθος (όχι όσο κάποιες ξένες διακοσµητικές φυλές). ∆ιατηρούν την 

ικανότητα επώασης και ανατροφής των νεοσσών, καταναλώνουν µικρότερη ποσότητα τροφής, 

έχουν µεγαλύτερη αβγοπαραγωγή, ενώ εµφανίζουν και κάποια χαρακτηριστικά άγριας όρνιθας 

όπως: 
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• ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης, 

• ανεπτυγµένη ικανότητα να πετούν και 

• τάση να κουρνιάζουν στα υψηλότερα σηµεία των δένδρων.
3
 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι όρνιθας που θα µπορούσαν να εξελιχθούν σε καθαρόαιµες 

φυλές, όπως η Κατσουλίερα (τύπος µε λοφίο), η Σκαλτσουνάτη (µε φτερά στα πόδια), 

οι Μπουφούνες (γενιάδα), η Νανόκοτα Θράκης, η Γυµνόλαιµη Λέσβου, η Φιλιανή Λέσβου, 

η Μαύρη Κότα Καλαµάτας/Μεσσηνίας, ο Γυφτοκόκορας (Θεσσαλίας ίσως και άλλων 

περιοχών), η Πετρωτή/Λαθουράτη και οι µικρόσωµοι τύποι διάφορων περιοχών όπως 

Τρικάλων, της Καρδίτσας (χωριό Παλαµάς). 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές ξενικές φυλές ορνιθων είναι οι ακόλουθες: Plymouth 

Rock, Wyandotte, Rhode Island Red, Jersey Black Giant, New 

Hampshire, Brahma, Cochin, Langshan, Australo, Cornish, Dorking, Orpington, Sussex, 

Leghorn, Minorca, Andalusian. 

 

 

Εικόνα 1. Γραµµατόσηµο των ελληνικών ταχυδροµείων µε διάφορες φυλές ορνίθων 

 

 

                                                           
3
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1.2 Η βιολογία της όρνιθας 

 

Οι όρνιθες είναι θερµόαιµοι οργανισµοί, υψηλού ρυθµού µεταβολισµού και 

χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη των απογόνων τους πραγµατοποιείται εκτός 

του σώµατος της µητέρας. 

Από άποψη ανατοµίας κατατάσσονται στα πλέον εξειδικευµένα σπονδυλωτά µε 

προσαρµογή του οργανισµού για περιορισµένη πτήση. Η κάλυψή του δέρµατός τους µε φτερά 

τις κατατάσσει σε χωριστή τάξη από τα υπόλοιπα είδη ζώων. 

Η θερµοκρασία του σώµατος των πτηνών είναι λίγο ανώτερη από τα άλλα κατοικίδια 

ζώα µε µέση τιµή περίπου 41-50oC. Κυµαίνεται µεταξύ 40,5oC και 43oC κατά τη διάρκεια του 

24ώρου µε χαµηλότερη κατά το µεταµεσονύκτιο.
4
 

Η όρνιθα χαρακτηρίζεται σαν οργανισµός από υψηλή πίεση αίµατος και πολύ µεγάλο 

αριθµό καρδιακών παλµών. Συγκεκριµένα, οι όρνιθες που προέρχονται από µικρόσωµες φυλές 

έχουν περίπου 300 παλµούς το λεπτό, ενώ οι βαρύσωµες περίπου 250 ανά λεπτό. Έχει 

παρατηρηθεί ότι ξαφνικές διαταραχές στο ζώο προκαλούν αύξηση των παλµών που φτάνουν 

τους 500-550 ανά λεπτό και η κατάσταση αυτή αργεί να αποκατασταθεί. 

 

1.3 Αναπαραγωγή όρνιθας 

 

Κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου οι όρχεις του αρσενικού ατόµου αποτελούν 

πολύ µικρά σώµατα σχήµατος φασολιού. Όµως κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 

περιόδου µεγεθύνονται πολύ: µέχρι 300 φορές από το αρχικό τους µέγεθος στο οποίο 

επιστρέφουν µετά την αναπαραγωγική περίοδο. Οι σπερµατικές κύστεις αποθηκεύουν 

εκατοµµύρια σπερµατοζωαρίων και όπως και οι όρχεις, µεγεθύνονται εξαιρετικά κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο. Καθώς στα περισσότερα είδη, τα αρσενικά δεν έχουν πέος, κατά τη 

σύζευξη έρχονται σε επαφή οι κοιλότητες της αµάρας, όταν το αρσενικό στέκεται πάνω στη 

πλάτη του θηλυκού.
5
 

                                                           
4
 http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Όρνιθες 
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Στα θηλυκά των περισσότερων ειδών όρνιθας αναπτύσσεται µόνο η αριστερή ωοθήκη 

και ο αριστερός ωαγωγός. Τα αντίστοιχα όργανα της δεξιάς πλευράς υποπλάσσονται µε 

αποτέλεσµα να µετατρέπονται σε υπολειµµατικές δοµές. Όσον αφορά στα ωάρια που 

αποβάλλονται, προσλαµβάνονται από το προτεταµένο άκρο του ωαγωγού, το λεγόµενο 

κώδωνα του ωαγωγού, ο οποίος εκτείνεται προς τα πίσω και καταλήγει στην αµάρα. Κατά τη 

διαδροµή τους τα ωάρια περνούν από τον ωαγωγό, όπου προστίθεται η αλβουµίνη (το λευκό 

του αβγού) από ειδικούς αδένες, το κέλυφος του αβγού, η µεµβράνη του κελύφους και οι 

χρωστικές του κελύφους σε κατώτερο όµως τµήµα του. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σπερµατικό 

υλικό παραµένει ζωντανό στον ωαγωγό της θηλυκής όρνιθας για πολλές ηµέρες µετά από µια 

µοναδική σύζευξη (π.χ. της κότας παρουσιάζουν καλή γονιµότητα για 5-6 ηµέρες µετά τη 

σύζευξη). 

1.4 Ασθένειες των πτηνών 

  

Οι κύριες ασθένειες των πτηνών είναι οι ακόλουθες:  

1. Η Γρίπη των πτηνών, η οποία πρόκειται για µια πολύ µεταδοτική ασθένεια. Τα 

συµπτώµατα της γρίπης αυτής ποικίλλουν και εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες. Η ασθένεια µεταδίδεται µε µετακίνηση ζωντανών πτηνών, επαφή 

των ζώων, δαγκώµατα και αµυχές. Ο αέρας, τα περιττώµατα, η ενδυµασία, τα 

υποδήµατα, το δέρµα, η βλέννα, η ζωοστρωµνή, τα δοχεία τροφής και νερού, τα 

κλουβιά, τα οχήµατα και ο εξοπλισµός, όλα µπορούν να φέρουν και να 

µεταδώσουν την ασθένεια.  

2. Η Σαλµονέλλωση ορνίθων είναι ένα βακτηρίδιο µε παγκόσµια εξάπλωση που 

κατοικεί στο έντερο θερµόαιµων και ψυχρόαιµων ζώων. Έχει αναγνωρισθεί ως 

ένας σηµαντικός ζωονοσογόνος παράγοντας (παράγοντας δηλαδή που προκαλεί 

νόσο που µεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο) µε σηµαντικές οικονοµικές 

επιπτώσεις τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους. 

3. Η Ψευδοπανώλη πρόκειται για οξεία ίωση των πτηνών µε ταχύτατη εξάπλωσης 

που χαρακτηρίζεται από νευρικά και αναπνευστικά συµπτώµατα. 

4. Η Νεκρωτική Εντερίτιδα είναι µια νόσος που προσβάλλει κοτόπουλα, 

γαλοπούλες και πάπιες σε παγκοσµίως και έχει ως αίτιο το Clostridium 

perfringens. 
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5. Η Λοιµώδης βρογχίτιδα είναι µια οξεία µεταδοτική νόσος σε ορνίθια µε 

αναπνευστικά συµπτώµατα, αλλά και µε προσβολή νεφρών (οξεία ή χρόνια 

νεφρίτιδα).  

6. Η Αλλαντίαση είναι δηλητηρίαση από την τοξίνη του Clostridium botulinum, το 

οποίο αναπτύσσεται και πολλαπλασιάζεται στις τροφές των ζώων. Η αλλαντίαση 

δεν είναι λοίµωξη, αλλά τοξίκωση, γιατί οφείλεται στη βρώση της τροφής, µέσα 

στην οποία υπάρχει η τοξίνη του βακτηριδίου Clostridium botulinum. Το 

βακτηρίδιο αυτό είναι αναερόβιο και σπορογόνο και απαντάται στο έδαφος και 

στα έντερα και τα κόπρανα των ζώων. 

7. Η Φυµατίωση είναι µια χρόνια και αργά µεταδιδόµενη µολυσµατική ασθένεια 

των ώριµων πτηνών που προκαλείται από ένα βακτήριο.  

8. Η Λαρυγγοτραχειίτιδα είναι ασθένεια που µεταδίδεται από πτηνό σε πτηνό, από 

επαφή του µε µολυσµένους χώρους, µολυσµένα ρούχα, παπούτσια κ.λπ,.  

9. Η Νόσος του Gumboro ή λοιµώδης Θυλακίτιδα είναι σοβαρή οξεία νόσος  που 

εµφανίζεται σε πτηνά ηλικίας 3-6 εβδοµάδων µε υψηλή θνησιµότητα. 

Μεταδίδεται µε µολυσµένα περιττώµατα, µολυσµένο εξοπλισµό και µολυσµένη 

οργανική ύλη και πιθανόν στρωµνή στην εκτροφή.
6
 

Για την πρόληψη πολλών από τις παραπάνω ασθένειες πραγµατοποιείται εµβολιασµός 

στο νερό για τα κοτόπουλα κρεοπαραγωγής (broilers). Η µέθοδος εµβολιασµού αυτή είναι 

ιδανική για εντατικές εκτροφές πτηνοτροφίας και προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα καθώς δεν 

απαιτεί επιπλέον εργατικό προσωπικό και δίνει καλό ποσοστό ανοσίας σε συνδυασµό µε 

ελάχιστο στρες για το σµήνος. Τα συνηθέστερα εµβόλια που γίνονται µε το νερό είναι για  τη 

Βρογχίτιδα (IB), τη Νόσο του Gumboro (IBD) και την Ψευδοπανώλη (ND). 

 

1.5 ∆ιατροφική του κρέατος των πουλερικών και αξία αυγού 

 

Το κρέας των πουλερικών αποτελεί µια τροφή εύπεπτη, µε λίγα λιπαρά και πολλές 

πρωτεΐνες και καταναλώνεται σε µεγάλες ποσότητες παγκοσµίως και µαγειρεύεται 

ποικιλοτρόπως. Συγκεκριµένα, οι πρωτεΐνες του είναι υψηλής βιολογικής αξίας (µετά το 

ασπράδι του αυγού και το γάλα), κατατάσσοντάς το σε µία από τις καλύτερες τροφές. Το 

                                                           
6
 http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Ασθένειες_των_πτηνών 
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πλεονέκτηµά του κρέατος αυτού είναι η χαµηλή εµπορική τιµή του σε συνδυασµό µε την 

υψηλή διατροφική του αξία.  

Οι πρωτεΐνες του είναι θρεπτικές, φιλικές (εφόσον δεν προκαλούν αλλεργίες) και 

εύπεπτες, ενώ απορροφώνται κατά 100% από τον οργανισµό. Τα 100 γραµµ. κοτόπουλου 

καλύπτουν το 50% περίπου των ηµερήσιων αναγκών σε πρωτεΐνες ενός άνδρα και το 65% µιας 

γυναίκας (η διαφορά οφείλεται στη µικρότερη µυϊκή µάζα των γυναικών). Το κοτόπουλο έχει 

λιγότερα λιπαρά και θερµίδες από το µοσχάρι, µε την προϋπόθεση ότι έχουµε αφαιρέσει την 

πέτσα του. Το κοτόπουλο, συγκριτικά µε το µοσχαρίσιο κρέας, έχει λιγότερη βιταµίνη Β12, 

ψευδάργυρο και σίδηρο.
7
  

Το αυγό αποτελεί πολύ σηµαντική τροφή για τη διατροφή του ανθρώπου. Τα αυγά 

εµπεριέχουν σηµαντικό ποσοστό σιδήρου, το οποίο χρειάζεται για την δηµιουργία και 

ανάπλαση των ερυθρών κυττάρων. Η ανεπαρκής λήψη σιδήρου οδηγεί στην αναιµία, µια 

συνηθισµένη πάθηση των γυναικών και κυρίως στην εφηβεία όπου υπάρχει η ανάγκη για 

σίδηρο.  

Τα αυγά είναι µια πολύ καλή πηγή σιδήρου. Κάθε κρόκος αυγού περιέχει 1,2 mg σιδήρου 

όσο µία αρνίσια µπριζόλα ή 4 αποξηραµένα βερίκοκα. Το σίδηρο απορροφάται καλύτερα όταν 

καταναλώνουµε µαζί βιταµίνη C. Τα αυγά, επίσης, περιέχουν πολλές βιταµίνες. Οι βιταµίνες 

που συναντάµε στο αυγό περιλαµβάνουν τις οικογένειες Α, D, και E και όλες από την 

οικογένεια Β, συµπεριλαµβανοµένου του φολικού οξέος. Τα αυγά είναι πλούσια πηγή της 

βιταµίνης Β12 µία βιταµίνη που λείπει από τους φυτοφάγους. Βιταµίνες Α, D και E τις 

συναντάµε µόνο στον κρόκο του αυγού. Οι περισσότερες βιταµίνες από την οικογένεια Β τις 

συναντάµε και στο ασπράδι και στον κρόκο. Η διατροφική αξία του αυγού είναι µεγάλη καθώς 

ένα µεσαίου βάρους αυγό µας δίνει περίπου 75 Kcal, περίπου τον ίδιο αριθµό θερµίδων που 

µας δίνει ένα µήλο, µία φέτα τυρί ή το µισό απλό γιαούρτι. Αυτό κάνει το αυγό ιδανικό για 

κάθε δίαιτα. Το χρώµα του κελύφους δεν επηρεάζει την διατροφική αξία του αυγού.
8
 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το αυγό είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική πηγή βιταµινών του 

συµπλέγµατος Β που περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες που δρουν ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, 

οι οποίες µε τη σειρά τους ενοχοποιούνται για ασθένειες συνδεδεµένες µε καρδιακά νοσήµατα 

αλλά και τον καρκίνο.  

                                                           
7
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Το αυγό περιέχει ακόµη υψηλά ποσοστά χοληστερόλης (200mg σε 100 γρ αυγού, 

ποσότητα πολύ περισσότερη από το κρέας ή και τα τυριά) και λεκιθίνη, µια ουσία µε ισχυρή 

αντι-χοληστερολική δράση.  

Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι το αυγό, παρ’ όλη τη µεγάλη διατροφική αξία δεν είναι 

πλήρης σαν τροφή, καθώς του λείπουν υδατάνθρακες, σάκχαρα, βιταµίνη C και φυτικές ίνες. 

Το ασπράδι του αυγού 

Το ασπράδι του αυγού, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει µε τον κρόκο, είναι πρακτικά 

ελεύθερο λίπους και χοληστερόλης. Πράγµατι, αποτελείται κυρίως (στο 98%-99% του βάρους 

του) από νερό (88%) και πρωτεΐνες (10%). Βρίσκει επίσης κανείς µεταλλικά στοιχεία όπως 

µαγνήσιο, νάτριο και κάλιο, βιταµίνες του συµπλέγµατος Β (Β1, Β2 και κυρίως Β12), καθώς 

και γλυκίδια. Ελάχιστη είναι η περιεκτικότητά του σε υδατάνθρακες (µόλις 1%).
9
 

Η διατροφική του σύνθεση το κάνει µια ιδιαίτερα πολύτιµη τροφή για τους αθλητές.  

Ο κρόκος του αυγού 

Ο κρόκος του αυγού είναι πολύ πλούσιος σε πρωτεΐνες (15,7 µε 16,6% του βάρους του), 

λιπίδια (32-36%) και φυσικά υγρασία (37%-48%). Από τα λίπη, σε µεγαλύτερα ποσοστά 

βρίσκουµε λεκιθίνη (6,3 µε 7,5% του όλου βάρους του, ποσοστό που θεωρείται πάρα πολύ 

υψηλό), τριγλυκερίδια (21,1-23,8%), αλλά και χοληστερόλη (1,6-1,8%).
10

 Ελάχιστη είναι η 

περιεκτικότητα του σε υδατάνθρακες (µόλις 1%). Η σύνθεσή του είναι ανοµοιογενής σε όλη τη 

µάζα του µε στρώσεις µεγαλύτερης ή µικρότερης πυκνότητας. 

 

1.6 Συστήµατα εκτροφής ορνίθων 

 

Τα συστήµατα εκτροφής ορνίθων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι: 

 

1) Η εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνίθων. Η εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνίθων ή αλλιώς 

broilers γίνεται µε εξειδικευµένο ζωικό υλικό (υβρίδια κρεοπαραγωγής, Cobb, Ross, 

Hubbard, Hybro κ.λπ). Η διάρκεια εκτροφής είναι 42 µε 45 ηµέρες και το σωµατικό 
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βάρος σφαγής κυµαίνεται στα 2,3-2,7 Kg. Η προετοιµασία του θαλάµου για µια τέτοια 

εκτροφή περιλαµβάνει µια σειρά από εργασίες όπως: 

� Σχολαστικό καθαρισµό και απολύµανση, 

� Μυοκτονία-εντοµοκτονία, 

� Τοποθέτηση στρωµνής (ρυθµιστής υγρασίας), 

� Έλεγχος εξοπλισµού για καλή λειτουργία (ταΐστρες, ποτίστρες, θερµοµητέρες, 

θερµόµετρα κ.λπ.)  

� και 24h πριν την άφιξη των νεοσσών ο θάλαµος θερµαίνεται και είναι πλήρης 

εξοπλισµού και τροφής.
11

 

2) Η εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων. Η εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων γίνεται µε 

εξειδικευµένο ζωικό υλικό (όπως µε υβρίδια ωοπαραγωγής, π.χ. Hy-Line, Hisex κ.λπ.) 

και η διάρκεια της κυµαίνεται µεταξύ 80-110 εβδοµάδες. Οι αποδόσεις του φτάνουν τα 

350 αυγά στις 80 εβδοµάδες εκτροφής. Η εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων γίνεται µε 

τους εξής τρόπους: 

� Επί δαπέδου σε στρωµνή εξ' ολοκλήρου, 

� επί δαπέδου σε στρωµνή σε συνδυασµό µε εσχαρωτό δάπεδο, 

� επί δαπέδου σε στρωµνή σε συνδυασµό µε ορνιθώνες  

� και σε κλωβοστοιχείες.12
 

3) Τα εναλλακτικά συστήµατα εκτροφής.  Με τον όρο εναλλακτικά συστήµατα 

εκτροφής, αναφερόµαστε στα εκτατικά συστήµατα εκτροφής αυγοπαραγωγών ορνίθων, 

στα οποία η διατροφή των πτηνών βασίζεται στο µεγαλύτερο µέρος στη βόσκηση σε 

φυσικούς ή τεχνητούς λειµώνες.
13

 Τέτοια συστήµατα είναι η συστηµατικής µορφής 

εκτροφή ελεύθερης βοσκής, η συστηµατικής µορφής βιολογική εκτροφή και η χωρική 

εκτροφή που γίνεται µε τις παραδοσιακές µεθόδους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

βιολογική εκτροφή µοιάζει µε την εκτροφή ελεύθερης βοσκής, αλλά δεν πρέπει να 

συγχέονται. Οι βασικές διαφορές είναι πως η βιολογική εκτροφή έχει ως προϋπόθεση 
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την απαραίτητη χρήση βιολογικών ζωοτροφών, τις απαιτήσεις ανάπτυξης των 

βιολογικών λειµώνων, την πυκνότητα φόρτισης του δαπέδου των ορνιθώνων σε 6 

πτηνά ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) και την απαγόρευση κοπής του ράµφους των 

πτηνών.  Όσον αφορά στη χωρική εκτροφή, διατηρεί τα χαρακτηριστικά του 

παρελθόντος και της παράδοσης. 

 

1.7 Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
 

Οι εγκαταστάσεις των πτηνοτροφείων πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα. Τα γενικά 

πρότυπα που πρέπει πληρούν αναφέρονται αναλυτικά στο Π.∆. 374 (Φ.Ε.Κ. 

251/Α/22−10−2001) περί της προστασίας των ζώων στα εκτροφεία και συγκεκριµένα είναι: 

� Να υπάρχει ελευθερία κινήσεων των ζώων και σε περίπτωση περιορισµού τους, 

να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες 

συµπεριφοράς τους, 

� τα υλικά και ο εξοπλισµός µε τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει να 

µην είναι επιβλαβή γι’ αυτά, και 

� να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερµοκρασία, υγρασία και φωτισµός.
14

 

Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί όσον αφορά στις 

πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγµα όταν αυτές ιδρύονται και 

λειτουργούν έξω από κατοικηµένες περιοχές (πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά, οικισµούς), καθώς 

και έξω από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισµούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους, 

σιδηροδροµικές γραµµές, ποτάµια, λίµνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους 

κ.α..  

1.8 ∆ιατροφή πτηνών 
 

Τα πτηνά ανήκουν στην κατηγορία των παµφάγων ζώων. Το πεπτικό τους σύστηµα, σε 

σύγκριση µε αυτό των θηλαστικών ζώων, παρουσιάζει µερικές ουσιαστικές διαφορές µε 

κυριότερες τις εξής: 
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• Στο στόµα, αντί χειλιών και δοντιών υπάρχει το ράµφος, µε το οποίο πραγµατοποιείται η 

λήψη της τροφής χωρίς όµως τη δυνατότητα της µάσησης, 

• Ο οισοφάγος, στα περισσότερα είδη πτηνών, φέρει πλευρικό σάκο (πρόλοβος), στον οποίο 

η καταναλισκόµενη τροφή παραµένει για ένα µικρό χρονικό διάστηµα για εφύγρανση ώστε 

να καταστεί πιο µαλακή. Ο χρόνος παραµονής είναι ανάλογος του µεγέθους των κόκκων 

της τροφής, της περιεκτικότητας αυτής σε ινώδεις ουσίες και της πλήρωσης του στοµάχου 

από προηγουµένως καταναλωθείσα τροφή, 

• Το στοµάχι διακρίνεται σε δύο τµήµατα, µικρής χωρητικότητας, το αδενώδες και το 

µυώδες. Στο πρώτο η τροφή διαποτίζεται µε το γαστρικό υγρό και στο δεύτερο υφίσταται 

µηχανική κατεργασία και οµογενοποίηση ως αντιστάθµισµα της έλλειψης µάσησης στο 

στόµα, 

• Το λεπτό έντερο, στο οποίο γίνεται η κυρίως ενζυµική πέψη και απορρόφηση των 

θρεπτικών συστατικών, είναι σχετικά µικρού µήκους και η διέλευση της τροφής µάλλον 

γρήγορη, 

• Το παχύ έντερο αποτελείται από δύο τυφλά και το κόλον (πολύ µικρού µήκους). Αυτά 

αποτελούν τους χώρους συµβιοτικής πέψης, αλλά µε ασήµαντα οφέλη για το πτηνό και 

• Η απόληξη του πεπτικού συστήµατος είναι η αµάρα από την οποία αποβάλλονται κοινά η 

κόπρος και τα ούρα.
15

 

Η µικρή χωρητικότητα του πεπτικού συστήµατος, η σχετικά γρήγορη διέλευση της 

τροφής κατά µήκος αυτού και η έλλειψη ουσιαστικής συµβιοτικής πέψης, καθιστούν αναγκαία 

τη διατροφή τους µε σιτηρέσια αποτελούµενα από ζωοτροφές καλής ποιότητας, υψηλής 

πεπτικότητας και µικρού όγκου. Με αυτές τις συνθήκες θα µπορεί να εφοδιάζεται το πτηνό µε 

την απαραίτητη ενέργεια, την κατάλληλη πρωτεΐνη (πλούσια σε απαραίτητα αµινοξέα), καθώς 

και µε όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά. Οι ζωοτροφές που ικανοποιούν αυτές τις 

απαιτήσεις είναι οι συµπυκνωµένες µε κυριότερες τους δηµητριακούς καρπούς, τα 

υποπροϊόντα Γ.Β., τις ανόργανες ζωοτροφές και κατά περίπτωση (όταν συµφέρει οικονοµικά) 

τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης.
16
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1.9 Επώαση – εκκόλαψη αυγού 

 

Το αυγό αποτελείται από το εξωτερικό κέλυφος (τσόφλι) το οποίο περικλείει το ασπράδι 

και τον κρόκο. Ανάµεσα στο κέλυφος και το ασπράδι παρεµβάλλονται δυο µεµβράνες, η 

εξωτερική και η εσωτερική. Στο πίσω µέρος του αυγού (το πιο στρογγυλεµένο) υπάρχει ένας 

αεροθάλαµος. 

Το ασπράδι παρέχει την απαιτούµενη υγρασία και πρωτεΐνες που χρειάζεται το έµβρυο 

για να αναπτυχθεί. Εξυπηρετεί επίσης και σαν προστατευτικό στο έµβρυο για να απορροφά 

κραδασµούς και χτυπήµατα που ίσως το σκοτώσουν. Ο κρόκος έχει τα απαιτούµενα θρεπτικά 

συστατικά που χρειάζεται το έµβρυο καθ’ όλη τη διάρκεια της επώασης. Ένα κοµµάτι κρόκου 

µάλιστα, απορροφάται στην κοιλιά του πουλιού λίγο πριν εκκολαφτεί, για τις πρώτες 24 ώρες 

της ζωής του έξω από το αυγό. Ο αεροθάλαµος υπάρχει για να δώσει το πρώτο οξυγόνο στο 

νεοσσό πριν βγει από το αυγό. ∆εν είναι τυχαίο που πάντα το κεφάλι του πουλιού στην 

εκκόλαψη βρίσκεται στο πίσω µέρος, στον αεροθάλαµο.
17

 

 

1.10 Τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στον κλάδο της Πτηνοτροφίας 
 

Το κρέας πουλερικών παραµένει και θα παραµείνει το πιο δυναµικό κρέας του 

κτηνοτροφικού τοµέα χάρη στη χαµηλή τιµή του, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

πρόσφατης έκθεσης για τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές των γεωργικών αγορών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, το κρέας των πουλερικών θα έχει ταχύτερη επέκταση µε 

ποσοστό 0,8 % ανά έτος για το διάστηµα 2012 - 23, ενώ η παραγωγή αναµένεται να φθάσει τα 

13,6 εκατοµµύρια τόνους µέχρι το 2023.
18

  

Η φθηνότερη τιµή των πουλερικών συγκρινόµενη µε τα άλλα είδη κρέατος, η ποιότητα 

και η ασφάλεια των πιστοποιηµένων ελληνικών πουλερικών σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα 

αρκετών και σύντοµων εκτροφών µέσα στη χρονιά από τους παραγωγούς αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής πτηνοτροφίας δίνοντας της τη δυνατότητα εξαγωγικού 

προσανατολισµού (σε χώρες όπως η Κίνα, η Σαουδική Αραβία, η Νότια Αφρική κτλ) σε µία 
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περίοδο που η εξωστρέφεια είναι απαραίτητη για τη διέξοδο της χώρας από την κρίση.
19

 Από 

την άλλη πλευρά, αριθµούνται µια σειρά από ανασταλτικούς παράγοντες που πλήττουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής πτηνοτροφίας, όπως οι τάσεις εισαγωγών νωπού 

κοτόπουλου από τρίτες χώρες, οι απόπειρες παράνοµων ελληνοποιήσεων, το κόστος ενέργειας 

ζωοτροφών και οι εισαγωγές µηχανολογικού εξοπλισµού από το εξωτερικό. Συνεπώς, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό στα επόµενα χρόνια να δοθεί έµφαση στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας, στην αναµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου, στην φορολογική ελάφρυνση 

του κτηνοτροφικού τοµέα και στην εύρεση χρηµατοδοτικών εισροών µε στόχο την ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονοµίας 

 

Η πτηνοτροφία στην Ήπειρο  

 

Η πτηνοτροφία της Ηπείρου αποτελεί τον πλέον δυναµικό κλάδο της ελληνικής 

κτηνοτροφίας µε την µεγαλύτερη καθετοποίηση παραγωγής (επεξεργασία του προϊόντος του 

πρωτογενούς τοµέα µέχρι την τελική του διάθεση στον καταναλωτή). Οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε την πτηνοτροφία είναι συγκεντρωµένες σε µεγάλο βαθµό στην Ήπειρο και 

συγκεντρώνονται κυρίως στην Π.Ε. Ιωαννίνων, αγγίζοντας σε ποσοστό το 45% περίπου 

πανελληνίως. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι πολύ ανεπτυγµένες η αυγοπαραγωγός 

ορνιθοτροφία και κυρίως η κρεατοπαραγωγός. Η τελευταία, µάλιστα, είναι εξαιρετικά 

ανεπτυγµένη γεγονός που φαίνεται από το µεγάλο ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας 

Ηπείρου στο συνολικά παραγόµενο ορνίθιο κρέας της χώρας. Σύµφωνα µε στοιχεία της 

Ε.Σ.Υ.Ε για το 2010, η παραγωγή ορνίθιου κρέατος από τις πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις της 

Ηπείρου, ανέρχεται στο 42% της εθνικής παραγωγής κατά τα τελευταία έτη. Το αντίστοιχο 

ποσοστό για την αυγοπαραγωγή είναι 8%, γεγονός που φανερώνει την µικρότερη ανάπτυξη 

του κλάδου αυτού στην Ήπειρο. 

Οι κατανοµές των διαφόρων εκµεταλλεύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου αναφέρονται 

στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 2. Κατανοµή των εκµεταλλεύσεων κρεατοπαραγωγής στην Περιφέρεια Ηπείρου. Πηγή: http://agroepirus.gr 

Περιφερειακές 

Ενότητες 

Αριθµός εκµεταλλεύσεων ∆υναµικότητα 

(αριθµός ορνιθίων/έτος) 

Π.Ε Ιωαννίνων 555 26.474.900 

Π.Ε Άρτας 160 15.000.000 

Π.Ε Πρέβεζας 36 700.000 

Π.Ε Θεσπρωτίας - - 

 

Πίνακας 3. Κατανοµή των εκµεταλλεύσεων αυγοπαραγωγής στην Περιφέρεια Ηπείρου. Πηγή: http://agroepirus.gr 

Περιφερειακές 

Ενότητες 

Αριθµός εκµεταλλεύσεων Συνολική παραγωγή 

αυγών/έτος 

Π.Ε Ιωαννίνων 6 80.150.000 

Π.Ε Άρτας -  

Π.Ε Πρέβεζας -  

Π.Ε Θεσπρωτίας 5 (χωρική πτηνοτροφία) 5.400.000 

 

Πίνακας 4. Κατανοµή των εκµεταλλεύσεων αναπαραγωγών κρεατοπαραγωγής (πατρογονικά) στην Περιφέρεια 
Ηπείρου. Πηγή: http://agroepirus.gr 

Περιφερειακές 

Ενότητες 

Αριθµός εκµεταλλεύσεων ∆υναµικότητα 

(αριθµός ορνιθίων/έτος) 

Π.Ε Ιωαννίνων 70 535.000 

 

Οι πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στην Ήπειρο είναι σύγχρονες, βιοµηχανικού τύπου, 

πλήρως αυτοµατοποιηµένες, ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις τόσο της αγοράς όσο και του 

γενετικού υλικού που χρησιµοποιείται σήµερα στην πτηνοτροφία, χωρίς να λείπουν και 

µονάδες παλαιότερου τύπου οι οποίες όµως παρουσιάζουν τάσεις εκσυγχρονισµού. Οι 

περισσότερες εκµεταλλεύσεις συνεργάζονται είτε µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι µέλη 

συνεταιρισµών, οι οποίες διαθέτουν σύστηµατα επεξεργασίας, µεταποίησης και εµπορίας 

κοτόπουλου και των προϊόντων του. Επίσης, αυτές διαθέτουν εκκολαπτήρια νεοσσών 

χρήσης,πτηνοσφαγεία και παρασκευαστήρια ζωοτροφών. Για τα εκκολαπτήρια η προµήθεια 

αυγών γίνεται από τις µονάδες πατρογονικών των µελών των συνεταιρισµών, των 
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συνεργαζόµενων πτηνοτρόφων και από τις ιδιόκτητες µονάδες πατρογονικών. Τα σφαγεία 

είναι αρκετά µεγάλης δυναµικότητας και περιλαµβάνουν εκτός της γραµµής παραγωγής, 

σήραγγα κατάψυξης, τµήµα τεµαχισµού και προµαγειρεµένων φαγητών και µονάδα 

επεξεργασίας υποπροϊόντων και βιολογικού καθαρισµού. Τα παρασκευαστήρια ζωοτροφών 

τροφοδοτούν µε τις απαιτούµενες ποσότητες ζωοτροφών τους συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους 

για την εκτροφή των νεοσσών και των πατρογονικών σµηνών.
20

 Στην περιοχή των Ιωαννίνων 

λειτουργεί, επίσης, επιχείρηση που κάνει παστερίωση αυγών σε διάφορες συσκευασίες για 

διάθεση στη ζαχαροπλαστική και εξαγωγή, καθώς και επιχειρήσεις  επεξεργασίας κόπρου για 

διάθεσή ως λίπασµα. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι εµφανές πως ο κλάδος της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο είναι 

ανεπτυγµένος σε µεγάλο βαθµό, µε τα κοτόπουλα της Ηπείρου να είναι ευρέως γνωστά και να 

διακινούνται ως επώνυµα προϊόντα σε όλες τις αγορές της Ελλάδας. 

1.11 Ελληνική παραγωγή και κατανάλωση πουλερικών και αυγών 

 

Η πτηνοτροφία αποτελεί τον πλέον δυναµικό κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας µε την 

µεγαλύτερη καθετοποίηση. Ο κλάδος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εθνική οικονοµία 

διότι καλύπτει στο µεγαλύτερο µέρος τις ανάγκες της κατανάλωσης. Η παραγωγή ανέρχεται 

περίπου στους 120.000 τον. αυγών και 165.000 τον. κρέατος το χρόνο. 

Η Πτηνοτροφία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των άλλων κλάδων Ζωικής 

Παραγωγής, όπως ταχεία αναπαραγωγή, ικανότητα προσαρµογής σε τεχνικές συνθήκες 

εκτροφής και άµεση υιοθέτηση των αποτελεσµάτων της επιστήµης και της τεχνολογίας στους 

τοµείς της γενετικής, διατροφής και υγιεινής. Συνοπτικά, η κατάσταση του κλάδου από 

πλευράς δοµής παραγωγής έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 2. Συστηµατικές Πτηνοτροφικές Μονάδες Ελλάδας, Πηγή: Ελληνική Κτηνοτροφία Ζωική Παραγωγή (2011) 

                                                           
20

 http://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/11937 
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Το 67% περίπου της παραγωγής αυγών προέρχεται από συστηµατικές µονάδες και το 

υπόλοιπο από τη χωρική πτηνοτροφία. Ένας σηµαντικός αριθµός ελληνικών νοικοκυριών, 

ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές αντλεί ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα από την 

πώληση των αυγών που παράγουν, τα οποία όπως είναι γνωστό προτιµώνται ιδιαίτερα από 

τους καταναλωτές. Η αυτάρκεια της χώρας σε αυγά βρίσκεται στο 95-97% και η κατανάλωση 

ανά άτοµο είναι 11κιλά/έτος. 

Το 90% της παραγωγής κρέατος πουλερικών προέρχεται από συστηµατικές εκτροφές και 

το 10% από χωρικές εκτροφές, που καλύπτουν τοπικές ανάγκες σε ορεινές αποµεµακρυσµένες 

και νησιωτικές περιοχές. Η αυτάρκεια της χώρας σε κρέας πουλερικών είναι 75% περίπου και 

η κατανάλωση κατά άτοµο κυµαίνεται µεταξύ 21-23 κιλά/έτος. Στις οργανωµένες επιχειρήσεις 

του κλάδου απασχολούνται περί τις 11-12.000 άτοµα, ενώ άλλες 3.000 θέσεις εργασίας 

συνδέονται άµεσα µε τον κλάδο. 

Χωροταξικά ο κύριος όγκος της παραγωγής του κρέατος βρίσκεται στις περιφέρειες 

Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά το 80% περίπου της συνολικής ελληνικής παραγωγής 

του κρέατος ορνίθων παράγεται στις δύο αυτές περιφέρειες όπου εξακολουθεί να υπάρχει µια 

σηµαντική δυναµική ανάπτυξης του κλάδου. Σε ότι αφορά την παραγωγή αυγών αυτή 

κατανέµεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα όµως ένας µεγάλος µέρος της βρίσκεται στην 

περιφέρεια Αττικής. 

Ο κύριος όγκος παραγωγής αυγών βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής όπου παράγεται 

σχεδόν η µισή παραγωγή αυγών της Ελλάδας. Όµως η Αττική δεν προσφέρεται για περαιτέρω 

ανάπτυξη του κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

2.1 Η έννοια του συνεταιρισµού και οι αρχές του 

 

Η έννοια του συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Συµµαχία, είναι µια: 

«αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιµετώπιση των κοινών 

οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαµέσου µιας 

συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης».
21

 Ο ορισµός αυτός δόθηκε στο 

παγκόσµιο συνέδριο συνεταιριστικών οργανώσεων που πραγµατοποιήθηκε 

στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1995. Το καινούργιο στοιχείο που εισάγει αυτός ο ορισµός σε 

σύγκριση µε τους άλλους είναι το στοιχείο της αυτονοµίας.
22

 

Η ελευθερία της συγκρότησης ενός συνεταιρισµού που έχει στόχο την επιδίωξη νόµιµων 

σκοπών θεµελιώνεται στα συντάγµατα όλων των φιλελεύθερων και δηµοκρατικών πολιτειών 

µε το δικαίωµα του «συνεταιρίζεσθαι». Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι βρίσκεται στο άρθρο 

20 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και συγκεκριµένα λέει: (1) 

Καθένας έχει το δικαίωµα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι. 

(2) Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να συµµετέχει σε ορισµένο σωµατείο. 

Οι συνεταιρισµοί αποτελούν ιστορικά τον κύριο κορµό κοινωνικής 

οικονοµίας στην Ελλάδα. Λειτουργούν κυρίως ως επιχειρήσεις, µε την έννοια ότι παράγουν και 

διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες.
23

 

Για να χαρακτηριστεί µια οικονοµική µονάδα ως συνεταιρισµός θα πρέπει να 

λειτουργήσει µε βάση τις συνεταιριστικές αρχές που καθορίζονται από την ∆ιεθνή 

Συνεταιριστική Ένωση (International Cooperative Alliance - ICA), ισχύουν για όλες τις χώρες 

του κόσµου και γι’ αυτό θα µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε ως ∆ιεθνείς Συνεταιριστικές 

Αρχές. Συνεταιριστικές αρχές ή Συνεταιριστικοί κανόνες ονοµάζονται οι κατευθυντήριες 

οδηγίες που εφαρµόζονται για την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των 

συνεταιρισµών. 

                                                           
21

  «Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Συνεταιρισµοί και 

αναδιάρθρωση» (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας)». http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:191:0024:0029:EL:PDF. 29/6/2010.  Ανακτήθηκε στις 

13 Μαρτίου 2016. 
22

 Παπαγεωργίου Κ. (2004). ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ). Αθήνα: 

Εκδόσεις Σταµούλη. 

23
 https://el.wikipedia.org/wiki/Συνεταιρισµός 
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Οι συνεταιριστικές αρχές ύστερα από πολλές προσπάθειες αναδιαµορφώσεων 

καθορίστηκαν από την ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση (International Cooperative Alliance - 

ICA) και κατέληξαν να είναι οι ακόλουθες επτά (Μάντσεστερ 1995): 

1) Η εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή: Οι συνεταιρισµοί είναι εθελοντικές οργανώσεις 

και τα µέλη τους χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες και συµµετέχουν στις δραστηριότητες τους 

χωρίς διάκριση. Μάλιστα, η συµµετοχή ενός ατόµου σε συνεταιρισµό γίνεται µε τη θέλησή 

του, χωρίς να επηρεάζεται από τρίτους. Επίσης, υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου από τον 

συνεταιρισµό.  

2) Η δηµοκρατική διοίκηση εκ µέρους των µελών: Ο συνεταιρισµός διοικείται και ελέγχεται 

από τα µέλη του. Αυτά συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση της πολιτικής του και στη λήψη 

των αποφάσεων. Είναι αιρετά πρόσωπα και υπάρχει ισοψηφία στο δικαίωµα λήψης 

αποφάσεων και πλειοψηφία κατά τη λήψη αυτών. 

3) Η οικονοµική συµµετοχή των µελών: Το κεφάλαιο του συνεταιρισµού διαχειρίζεται 

ισότιµα από τα µέλη του. Στην ουσία αποτελεί την κοινή περιουσία του συνεταιρισµού. Η 

οικονοµική συµµετοχή των µελών γίνεται για να εξασφαλίζεται η αυτονοµία και η 

ανεξαρτησία τους, καθώς χρειάζονται κεφάλαια για την ορθή λειτουργία τους. 

4) Η αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνεταιρισµοί είναι αυτόνοµες οργανώσεις – 

οικονοµικές µονάδες και διοικούνται αποκλειστικά από τα µέλη τους. Έχουν πλήρη 

ανεξαρτησία σε κάθε είδους συµφωνίες που συνάπτουν ακολουθώντας, ωστόσο, 

συγκεκριµένους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η δηµοκρατική διοίκηση από τα µέλη και να 

διατηρείται η αυτονοµία τους. Επίσης, λειτουργούν µε ευθύνη των µελών τους και είναι 

ανεξάρτητοι από το κράτος και οποιοδήποτε άλλο φορέα (δηµόσιο ή ιδιωτικό), τόσο στη 

διοίκηση όσο και στη λειτουργία τους. 

5) Η εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση: Η εκπαίδευση και πρακτική 

εξάσκηση των υπαλλήλων, διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης είναι απαραίτητη 

για την οµαλή ανάπτυξη και σωστή διοίκηση οποιουδήποτε συνεταιρισµού. Επιπλέον, δίνεται 

έµφαση στην παροχή πληροφόρησης στα µέλη και στο κοινό, ιδιαίτερα σε νέο κόσµο, για 

συνεταιριστικά και άλλα θέµατα. Η συνεταιριστική εκπαίδευση αποτελεί είδος εκπαίδευσης µε 

πολυδιάστατο περιεχόµενο. Κύριος σκοπός αυτής της αρχής είναι η µετάδοση των 

απαραίτητων γνώσεων και πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους για την αποδοτικότερη 

λειτουργία των συνεταιρισµών. 
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6) Η συνεργασία µεταξύ των συνεταιρισµών: Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία 

µεταξύ των συνεταιρισµών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τότε η 

αποτελεσµατικότητα των συνεταιρισµών µεγιστοποιείται και ισχυροποιείται. Η συνεργασία 

µπορεί να είναι τριών ειδών: α) µεταξύ διαφορετικών συνεταιρισµών στον ίδιο τόπο 

(διασυνεταιριστική), β) µεταξύ οµοειδών συνεταιρισµών στον ίδιο τόπο (διατοπική) ή γ) 

µεταξύ συνεταιρισµών διαφορετικού σκοπού και σε διαφορετικούς τόπους (διασυνεταιριστική 

και διατοπική). 

7) Το ενδιαφέρον για την κοινότητα: Οι συνεταιρισµοί εργάζονται για την ανάπτυξη των 

κοινοτήτων τους ή των περιοχών δραστηριοποίησής τους µε πολιτικές που εγκρίνονται από τα 

µέλη τους. Αυτό πραγµατοποιείται µε πολλούς τρόπους, όπως: µε την απασχόληση µελών της 

κοινότητας σε παραγωγικές µονάδες, µε τη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος και µε τον 

σεβασµό του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης 

αλλά και της ποιότητας ζωής των µελών του συνεταιρισµού και ταυτόχρονα και της 

κοινότητας, αλλά και η ανάπτυξη της κοινότητας αφού η ανάπτυξή της συνεπάγεται και την 

ανάπτυξη του συνεταιρισµού.
24

 

2.1.1 Τα χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές των αγροτικών συνεταιρισµών 
 

Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) είναι αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται 

εθελοντικά και επιδιώκει, µε την αµοιβαία βοήθεια των µελών της, την οικονοµική, κοινωνική, 

πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά 

διοικούµενης επιχείρησης. ΑΣ είναι οι γεωργικοί, αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, 

µελισσοκοµικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι  

συνεταιρισµοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονοµίας. Οι ∆ασικοί 

Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις αυτών, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος  νόµου.
25

 

Ο ΑΣ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εµπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει 

κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο του νόµου και του 

καταστατικού του. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο ΑΣ µπορεί να ιδρύει 

υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ο ΑΣ µπορεί να 

συνιστά νοµικά πρόσωπα, να συµπράττει µε καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισµούς, µε 

                                                           
24

 Κοσµά Α (2013). ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΑΠΘ (Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή) 

25
 http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1682 
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νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς οργανισµούς, µε 

επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), µε συνεταιριστικές οργανώσεις 

άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στο  πλαίσιο  της διακρατικής ή και 

διεπαγγελµατικής συνεργασίας.
26

 

Για να ενισχυθεί ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας ενός αγροτικού συνεταιρισµού παρέχεται 

η δυνατότητα απόκτησης περισσοτέρων από µιας µερίδων, οι οποίες δίνουν δικαίωµα στον 

κάτοχο να έχει περισσότερες της µιας ψήφου, όµως σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά 

τις τρεις. Τα κέρδη των συνεταιρισµών και κυρίως των καταναλωτικών επιστρέφονται στα 

µέλη τους υπό τη µορφή µερίσµατος, το οποίο βασίζεται ανάλογα µε το χρηµατικό ποσό που 

δαπανήθηκε από τον κάθε µέτοχο µέσα σε κάποιο τακτό διάστηµα. 

Η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο των αγροτικών συνεταιρισµών της 

Ελλάδας και η διοίκηση της (διοικητικό συµβούλιο και γενική συνέλευση) εκλέγεται σε 

πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων µέσα από άµεση και καθολική ψηφοφορία µεταξύ των 

συνεταιριστών όλης της Χώρας. Το 1895 ιδρύθηκε η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση (∆ΣΕ), η 

οποία επεξεργάζεται τις Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι συνεταιρισµοί σε παγκόσµια 

κλίµακα. Η ∆ΣΕ αναθεώρησε τρεις φορές τις Συνεταιριστικές Αρχές, το 1937, το 1966 και 

τελευταία το 1995 στο Συνέδριο της στο Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας, µε στόχο την 

προσαρµογή τους στο µεταβαλλόµενο κόσµο. 

Στη χώρα µας, οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί που λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 

2810/2000, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις παρακάτω βασικές αρχές, ως προς την 

εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία τους:  

Α) Την εθελοντική συµµετοχή των αγροτών – φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται 

µέλη του οικείου ΑΣ.  

Β) Τη δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία, η οποία απαραιτήτως προϋποθέτει την 

άµεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης, χωρίς περιορισµούς ή 

αποκλεισµούς, ενώ η αξιοπιστία και το κύρος των εκλογικών αρχαιρεσιών επιβλέπεται 

υποχρεωτικά από αρµόδιο δικαστικό λειτουργό.  

Γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής των 

αγροτικών προϊόντων που παράγουν τα µέλη του ΑΣ.  
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∆) Την αποτελεσµατική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της 

οποίας ένας ΑΣ µπορεί να υιοθετεί ένα απόλυτα συµβατό µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη 

του διοικητικό και διαχειριστικό πρότυπο.  

Ε) Την οικονοµική βιωσιµότητα, ανάπτυξη και αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων 

τεκµηριώνεται µε βάση τα οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία του κάθε ΑΣ. Σε κάθε 

περίπτωση το συνεταιριστικό κεφάλαιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2810/2000 δεν 

µπορεί να είναι µικρότερο από το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των εταιρικών µερίδων.  

ΣΤ) Την ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα, σύµφωνα µε την οποία θα αξιολογείται ο 

βαθµός ανταπόκρισης του κάθε ΑΣ στις προκλήσεις της σχετικής αγοράς αγροτικών 

προϊόντων.  

Ζ) Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων νόµιµης λειτουργίας του ΑΣ σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και του παρόντος νόµου.
27

 

 

2.1.2 Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην δηµιουργία των σύγχρονων µορφών συνεταιρισµών 

καθώς περιλαµβάνεται στις πρώτες τρείς χώρες που δηµιούργησαν συνεταιρισµούς, σύµφωνα 

µε το «Historical Dictionary the Cooperative Movement» του Jack Shaffer. Πολλοί είναι αυτοί 

που πιστεύουν ότι στην χώρα µας ανήκει ο τίτλος του προδρόµου της διεθνούς συνεταιριστικής 

κίνησης µε την ίδρυση της «Κοινής Συντροφιάς» το 1780 στα Αµπελάκια. Η Κοινή Συντροφιά 

ήταν ένας συνεταιρισµός εµπόρων, τεχνιτών και εργατών κατασκευής κόκκινων νηµάτων 

βαµβακιού. Πολλοί θεωρούν ότι ήταν το πρώτο παράδειγµα συνεργασίας κεφαλαίου και 

εργασίας.
28

 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες στις οποίες εµφανίστηκε 

αρκετά νωρίς το πνεύµα του συνεταιρισµού, στο οποίο στηρίχθηκε και θεµελιώθηκε ο θεσµός 

του σύγχρονου Συνεταιρισµού.  
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Ωστόσο, το συνεταιριστικό κίνηµα της Ελλάδας υστερεί σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA, 1999). Ο αριθµός των αγροτικών συνεταιρισµών 

είναι τριπλάσιος από τον µέσο όρο των 15 χωρών, ενώ και ο κύκλος εργασιών είναι 16,6 φορές 

κατώτερος του µέσου όρου. 
29

 

 

Ιστορική αναδροµή 

� Το 1780 στα Αµπελάκια ιδρύεται η Κοινή Συντροφιά, ένας συνεταιρισµός εµπόρων, 

τεχνιτών και εργατών κατασκευής κόκκινων νηµάτων από βαµβάκι. 

� Το 1900 ιδρύεται ο αγροτικός συνεταιρισµός του Αλµυρού, µε σκοπό την παροχή 

δανείων στους συνεταίρους για τον αλωνισµό των σιτηρών µε ιδιόκτητη αλωνιστική 

µηχανή, την προµήθεια λιπασµάτων και την από κοινού πώληση των προϊόντων τους. 

Την περίοδο αυτή ιδρύθηκαν αρκετοί ακόµη συνεταιρισµοί, κυρίως σε περιοχές της 

Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Κρήτης.  

� Μέχρι το 1913 υπήρχαν 87 αγροτικοί συνεταιρισµοί.  

� Το 1915 που δηµοσιεύτηκε ο νόµος 602 «περί συνεταιρισµών» και είχαν ιδρυθεί 

συνολικά 152 συνεταιρισµοί.  

� Το 1922 ο αριθµός των συνεταιρισµών έφτασε τους 1.815.  

� Το 1923 πραγµατοποιήθηκε η απαλλοτρίωση από την κυβέρνηση Πλαστήρα και 

διανεµήθηκαν στους αγρότες 18.129.263 στρέµµατα γης και, έτσι, προστέθηκαν πάνω 

από 300.000 ατοµικοί ιδιοκτήτες γης.  

� Κατά την τριετία 1923-1926 ιδρύθηκαν 2.018 αγροτικοί συνεταιρισµοί.  

� Το 1936 ο αριθµός των συνεταιρισµών έφτασε τους 3.967, από τους οποίους το 79% 

ήταν κυρίως πιστωτικοί.
30

 

� Κατά την µεταπολεµική εποχή, το ελληνικό συνεταιριστικό κίνηµα ισχυροποιήθηκε και 

ευνοήθηκε από την διανοµή των µεγάλων γαιοκτησιών στους ακτήµονες κατά το πρώτο 

µισό του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα την εποχή του µεσοπολέµου. Έτσι η ελληνική 

αγροτική οικονοµία απέκτησε µια δοµή στην οποία κυριαρχούσε η µικρή ιδιοκτησία 

και η οικογένεια ως µονάδα παραγωγής.
31
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� Σηµαντικός σταθµός στην εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήµατος ήταν το έτος 1929 µε 

την ανάπτυξη ενός δικτύου γεωτεχνικής στήριξης και επενδυτικών πιστώσεων που 

ανέλαβε κατά κύριο λόγο η «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος».  

� Το 1935 έχουµε την ίδρυση της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισµών µε έδρα την Αθήνα, αλλά είχε ως περιφέρεια όλη την Ελλάδα.
32

 

� Με την ψήφιση του Ν.602/1914, οι συνεταιρισµοί σηµείωσαν µεγάλη ανάπτυξη. Η 

εξέλιξη αυτή οφείλονταν σε δυο βασικούς λόγους. Πρώτον, στην επιτακτική ανάγκη να 

εξευρεθούν κεφάλαια µε ευνοϊκούς όρους για την γεωργία και τους γεωργούς και 

δεύτερον, η προστατευτική πολιτική που άσκησε το κράτος υπέρ των συνεταιρισµένων 

γεωργών. Η ραγδαία αύξηση του αριθµού των συνεταιρισµών γίνεται πιο ευδιάκριτη 

από τον πίνακα:
33

 

 

Εικόνα 3. Εξέλιξη του αριθµού των συνεταιρισµών στην Ελλάδα (1915-2005). Πηγή: Αγροτική Τράπεζα, ∆ιεύθυνση 

Συνεταιρισµών, Εκθέσεις πεπραγµένων στο (∆αουτόπουλος, 2006) 

 

2.1.3 Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑ. Σ. Ε. ΓΕ. Σ.) 

 

Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) 

ιδρύθηκε το 1935 και είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. Αποτελεί τον κορυφαίο 

ιδεολογικό και συντονιστικό φορέα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, 
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που υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητές τους και τις εκπροσωπεί σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 

4277/2014 είναι : οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, οι Συνεταιρισµοί (ΑΣ), οι ∆ασικοί 

Συνεταιρισµοί, οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και οι Αγροτικές Εταιρικές 

Συµπράξεις (ΑΕΣ), που προφανώς από παραδροµή στον νόµο αναφέρονται ως «Ανώνυµες» 

Εταιρικές Συµπράξεις.
34

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των µελών της, η ΠΑΣΕΓΕΣ, 

µεταξύ άλλων, εκπονεί µελέτες, εργασίες, έρευνες και συνάπτει συµβάσεις έργου ή παροχής 

υπηρεσιών, που έχουν σχέση µε την αγροτική, γενικά, και τη συνεταιριστική, ειδικά, 

ανάπτυξη. Παρακολουθεί στενά την αγροτική, συνεταιριστική, φορολογική και την 

αναπτυξιακή νοµοθεσία που ενδιαφέρει τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει 

προτάσεις και διεκδικεί την εναρµόνισή τους µε τα συµφέροντα και τις ανάγκες τους και 

γνωµοδοτεί, σύµφωνα µε νοµοθετική πρόβλεψη, για θέµατα που αναφέρονται σε οικονοµικές 

ενισχύσεις και κίνητρα που παρέχονται στις ΑΣΟ καθώς και επί σχεδίων νόµων, διαταγµάτων 

και αποφάσεων που αφορούν στα µέλη της. ∆ιαπραγµατεύεται και συνάπτει συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας που αφορούν στο προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων κάθε βαθµίδας. Συντονίζει τις ενέργειες των αγροτικών συνεταιριστικών 

οργανώσεων και ενισχύει το έργο τους, παρέχοντας επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη, 

συµβουλές και υπηρεσίες για την οργάνωση και την ανάπτυξή τους. 

Η έδρα της ΠΑΣΕΓΕΣ βρίσκεται στην Αθήνα, όπου η Συνοµοσπονδία διαθέτει ιδιόκτητα 

γραφεία. Οι υπηρεσίες που παρέχει στηρίζονται στη συγκροτηµένη Υπηρεσιακή της δοµή, που 

αποτελείται από έµπειρα και ειδικευµένα στελέχη. Σηµαντική συµβολή στην προώθηση των 

θέσεων και των προτάσεων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας παρέχεται 

από το Γραφείο Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στη 

Θεσσαλονίκη, η ΠΑΣΕΓΕΣ διαθέτει εκπαιδευτικά κέντρα, όπου παρέχει συνεταιριστική 

εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση στον αγροτικό τοµέα µε το εθνικής εµβέλειας 

Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ).
35
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2.2 Η έννοια και το περιεχόµενο της συνεταιριστικής ανάπτυξης 

 

Με τον όρο «Συνεταιριστική Ανάπτυξη» εννοούµε την αύξηση του µεγέθους των 

συνεταιρισµών, η οποία εκφράζεται µε τα εξής χαρακτηριστικά:  

1) Την αύξηση του αριθµού των µελών των συνεταιρισµών.  

2) Την αύξηση του όγκου της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους (παραγωγή, 

µεταποίηση κ.α.).  

3) Την αύξηση του αριθµού των εργοστασίων ή των καταστηµάτων.  

4) Την αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων στους συνεταιρισµούς.  

5) Την αύξηση του µεριδίου της αγοράς.  

6) Την αύξηση των κερδών των συνεταιρισµών.  

7) Την αύξηση του αριθµού των συνεταιρισµών που δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν 

σε µια ορισµένη περιοχή και σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, όταν αναφερόµαστε στη 

συνεταιριστική ανάπτυξη µιας Χώρας ή µιας περιοχής.  

Συνεπώς, η συνεταιριστική ανάπτυξη µπορεί να εκφραστεί είτε σε χρηµατικές µονάδες 

(πωλήσεις, κέρδη) είτε σε µη χρηµατικές µονάδες (αριθµός µελών). 
36

 

 

2.2.1 Οι λόγοι συνεταιριστικής ανάπτυξης 
 

Η συνεταιριστική ανάπτυξη κρίνεται αναγκαία για να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά οι 

συνεταιρισµοί και να επιβιώσουν. Οι λόγοι, λοιπόν, που την καθιστούν απαραίτητη είναι οι 

ακόλουθοι:  

1) Η αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην παραγωγική δραστηριότητα.  

2) Η απασχόληση ικανότερων και εξειδικευµένων στελεχών, που είναι συνήθως 

υψηλότερα αµειβόµενοι.  

3) Η εµφάνιση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στον κλάδο και, εποµένως, η ανάγκη 

επιβίωσης των συνεταιρισµών.  
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4) Η προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, όπως π.χ. οικολογική συσκευασία.  

5) Η επίτευξη οικονοµιών µεγέθους ή κλίµακας στις οικονοµικές δραστηριότητες των 

συνεταιρισµών (π.χ. µεταποίηση αγροτικών προϊόντων) για να µειωθεί το κόστος 

λειτουργίας τους.  

6) Η ορθολογικότερη οργάνωση στα απαραίτητα τµήµατα των συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων µε τα κατάλληλα στελέχη.  

7) Η αύξηση της ζήτησης των προϊόντων που παράγουν και προσφέρουν οι συνεταιρισµοί 

και η αναγκαιότητα ικανοποίησης της αυξηµένης ζήτησης. ∆ιαφορετικά οι αγοραστές 

µπορεί να στραφούν σε άλλες επιχειρήσεις. 
37

 

 

2.2.2 Οι στρατηγικές συνεταιριστικής ανάπτυξης  
 

Οι συνεταιρισµοί χρησιµοποιούν διάφορες στρατηγικές για να επιτύχουν συνεταιριστική 

ανάπτυξη. Κάποιες από αυτές τις στρατηγικές χρησιµοποιούνται µόνο για ένα είδος 

συνεταιρισµού, ενώ άλλες είναι κοινές για όλα τα είδη των συνεταιρισµών.  

Οι κυριότερες στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλα τα είδη 

συνεταιρισµών για την ανάπτυξή τους είναι οι εξής:  

 

1) Η συνεργασία µεταξύ των συνεταιρισµών  

 

Αποτελεί µια συνηθισµένη στρατηγική που δηµιουργεί ενώσεις συνεταιρισµών ή 

οµοσπονδίες ενώσεων συνεταιρισµών που έχουν τον ίδιο σκοπό (π.χ. αγροτικοί) και 

βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή χώρα. Στην περίπτωση αυτής της στρατηγικής µπορεί να 

υπάρξει συνεργασία και µεταξύ διαφορετικών συνεταιρισµών (π.χ. αγροτικών και 

καταναλωτικών) που βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή χώρα και µεταξύ οµοειδών 

συνεταιρισµών (π.χ. καταναλωτικών) διαφορετικών χωρών, συνάπτοντας µια απλή συµφωνία. 

Σκοπός είναι πάντα η µεγέθυνση της δραστηριότητάς τους µε αποτέλεσµα την 

αποδοτικότερη λειτουργία τους τόσο στην αύξηση της ποσότητας και της τιµής των πωλήσεων 
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των προϊόντων για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, όσο και στη µείωση της τιµής αγοράς 

καταναλωτικών αγαθών για τους καταναλωτικούς συνεταιρισµούς. 
38

 

 

2) Η συγχώνευση συνεταιρισµών  

 

Η συγχώνευση των συνεταιρισµών αποτελεί µια πολύ αποτελεσµατική στρατηγική 

συνεταιριστικής ανάπτυξης στην περίπτωση που πολλοί συνεταιρισµοί µιας περιοχής 

ενώνονται και γίνονται ένας συνεταιρισµός υπό µία διοίκηση.  

 

3)  Η κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων  

Η επέκταση των παραγωγικών µονάδων ή η κατασκευή νέων µονάδων (π.χ. εργοστασίων 

µεταποίησης) είναι πολύ συνηθισµένη και αποτελεσµατική στρατηγική για κάθε είδος 

συνεταιρισµού.
39

  

 

4) Η επέκταση των δραστηριοτήτων  

 

Η επέκταση των συνεταιρισµών σε νέες δραστηριότητες πραγµατοποιείται 

χρησιµοποιώντας τις ίδιες εγκαταστάσεις ή κάνοντας κάποιες αλλαγές. 

 

5) Η παροχή επιστρεφοµένων και µερισµάτων  

 

Τα επιστρεφόµενα (επιστροφή µέρους των κερδών) και τα µερίσµατα (χορήγηση τόκου 

στη συνεταιριστική µερίδα) στα µέλη των συνεταιρισµών, ενθαρρύνουν και άλλα άτοµα να 

γίνουν µέλη ή να αυξήσουν τις συναλλαγές τους µε τους συνεταιρισµούς.
40

 

 

6) Η εκπαίδευση των στελεχών και η ενηµέρωση των µελών  
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Τα στελέχη µαθαίνουν να εργάζονται παραγωγικότερα, τα µέλη να συµµετέχουν 

µαζικότερα και έτσι οι συνεταιρισµοί να λειτουργούν αποδοτικότερα. Αποτελούν αποδοτικές 

πολιτικές συνεταιριστικής ανάπτυξης, γιατί ο συνδυασµός των παραπάνω συµβάλλει στην 

αύξηση του µεγέθους των συνεταιρισµών.  

 

7) Φορολογικές απαλλαγές των συνεταιρισµών  

 

Οι φορολογικές απαλλαγές των συνεταιρισµών στην αξία των αγοραζόµενων 

µηχανηµάτων και στα έσοδα που αποκτούν από τις συναλλαγές τους είναι µια πολιτική 

συνεταιριστικής ανάπτυξης από την πλευρά του κράτους. Έτσι µειώνεται το κόστος 

λειτουργίας των συνεταιρισµών και τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες 

ωφέλειες στα µέλη τους, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.
41
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ΜΕΡΟΣ Β – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:  Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

«Η ΠΙΝ∆ΟΣ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η 

ΠΙΝ∆ΟΣ» 
 

Εικόνα 4. Το λογότυπο του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «η Πίνδος». Πηγή: http://www.pindos-

apsi.gr/ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Η Πίνδος» ιδρύθηκε το 1958, 

όταν 7 αγρότες από τον Νοµό Ιωαννίνων παρακινούµενοι από το Παγκόσµιο Συµβούλιο 

Εκκλησιών, αποφάσισαν να ασχοληθούν µε την παραγωγή πουλερικών ως συµπλήρωµα στο 

εισόδηµα τους. Έδρα του αποτελεί το Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα Ροδοτοπίου του ∆ήµου 

Πασσαρώνος της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Με προσπάθεια και αγάπη, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ από 2 άτοµα προσωπικό και παραγωγή 

500 κοτόπουλα την εβδοµάδα, σήµερα έφτασε να έχει πάνω από 450 µέλη παραγωγούς 

πτηνοτρόφους που εργάζονται µε ευθύνη και µεράκι, 800 και πλέον εξειδικευµένους 

εργαζόµενους και να σφάζει 500000 κοτόπουλα την εβδοµάδα. 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αποτελεί  ένα πρότυπο συνεταιριστικής οργάνωσης στην Ελλάδα 

και για την πορεία της και την συµβολή της στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος, 
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έχει βραβευτεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο 

Παπούλια. 

Από την ίδρυση της µέχρι σήµερα ακολουθεί µια συνεχή ανοδική πορεία, αυξάνοντας 

κάθε χρόνο την παραγωγή της, ανεβάζοντας τον κύκλο εργασιών της και αυξάνοντας τον 

αριθµό των απασχολουµένων. 

Την περίοδο της κρίσης 2010-2015 άντεξε στις πιέσεις της αγοράς, όταν οι περισσότερες 

επιχειρήσεις στον κλάδο της έχουν κλείσει ή έχουν οδηγηθεί στην προστασία του πτωχευτικού 

κώδικα. 

Συγκρίνοντας τις δυο χρήσεις 2013-2014: 

• Αύξησε την παραγωγή της κατά 9,87%. 

• Αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 8,5%. 

• Αύξησε τον αριθµό των απασχολουµένων κατά 82 άτοµα, και το 2015 κατά άλλα 44 

άτοµα. 

• Αύξησε την κερδοφορία της. 

• Πραγµατοποίησε επενδύσεις 1,5 εκατ. Ευρω. 

 

3.2 Ιστορική αναδροµή 

 

� Το 1958 µια οµάδα 7 ατόµων µε την παρότρυνση του παγκοσµίου συµβουλίου Εκκλησιών 

αποφάσισε να ασχοληθεί µε την πτηνοτροφία και ίδρυσαν τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό 

Συνεταιρισµό Ιωαννίνων.  

� Η ίδρυση του Συνεταιρισµού εγκρίθηκε την 23-05-1958 µε την απόφαση 79846/19605 του 

Υπουργείου Γεωργίας . Σκοπός της ίδρυσης του ήταν η ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην 

Ήπειρο  ως συµπληρωµατικό εισόδηµα των κτηνοτρόφων. Το πρώτο έτος ο Συνεταιρισµός 

απασχολούσε 2 άτοµα και παρήγαγε 500 κοτόπουλα την εβδοµάδα. Η ουσιαστική 

λειτουργία του Συνεταιρισµού ξεκινάει την δεκαετία του 1960, όταν κατασκευάζεται το 

πρώτο Εκκολαπτήριο , το πρώτο Εργοστάσιο Ζωοτροφών και το πρώτο Πτηνοσφαγείο. 
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� Την δεκαετία του 1980 γίνεται αύξηση παραγωγής, εγγραφή νέων µελών και 

εκσυγχρονισµός των   εγκαταστάσεων. 

� Το 1990 γίνεται κατασκευή νέου συγκροτήµατος πτηνοσφαγείου δυναµικότητας 8.000 

κοτόπουλων / ώρα. 

� Το 1995 κατασκευάζεται νέο εκκολαπτήριο δυναµικότητας εκκόλαψης 600.000 

αυγών/εβδοµάδα. 

� Το 1996 κατασκευάζεται η µονάδα παραγωγής προψηµένων προϊόντων κοτόπουλου. 

� Την δεκαετία του 1990 ο Συνεταιρισµός βάζει στόχο την απ' ευθείας διάθεση των 

προϊόντων του στα σηµεία πώλησης και ξεκινάει την ίδρυση ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- 

ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  σ΄ όλη την Ελλάδα τα οποία είναι σήµερα 15 τον αριθµό. 

Πρώτο υποκατάστηµα ιδρύεται στη Θεσ/νίκη. 

� Το 2000 κατασκευάζεται νέο εργοστάσιο ζωοτροφών δυναµικότητας 20τόνων/ώρα η 

οποία το 2006 αυξάνεται σε 40 τόνους /ώρα. 

� Το 2001 εξαγοράζεται η πτηνοτροφική επιχείρηση ΣΥΝΚΟ Α.Ε. η οποία στη συνέχεια 

µετονοµάστηκε σε ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. και ήταν το άνοιγµα του Συνεταιρισµού εκτός 

των συνόρων του, που είναι ο νοµός  Ιωαννίνων και µε την κίνηση αυτή ταράξανε τα νερά 

στον κλάδο της πτηνοτροφίας. 

� Το 2003 κατασκευάζεται η µονάδα παραγωγής οργανοχουµικού λιπάσµατος από 

αχυροστρωµνές πτηνοτροφείων. 

� Το 2008 κατασκευάζεται µονάδα παραγωγής και συντήρησης κατεψυγµένων προϊόντων. 

� Και τέλος το 2014 ολοκληρώνεται η επέκταση του εκκολαπτηρίου, µε διπλασιασµό της 

δυναµικότητας σε 1.200.000 αυγά ανά εβδοµάδα. 

 

3.3 Σκοπός, δραστηριότητες, όραµα και αξίες 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει συγκεκριµένους σκοπούς και δραστηριότητες που αναφέρονται 

στο καταστατικό του και είναι οι εξής:  

� Ιδρύει και λειτουργεί σταθµούς εκτροφής παντός είδους πουλερικών (όρνιθες 

αναπαραγωγής, όρνιθες αυγοπαραγωγής, πουλερικά κρεατοπαραγωγής, κ.λπ.).  

� Ιδρύει εκκολαπτήρια, ωοσκοπικά κέντρα, εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας 

πτηνοτροφών, πτηνοσφαγεία, εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος πουλερικών, 
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εργοστάσια επεξεργασίας υποπροϊόντων πτηνοσφαγείων, ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων πτηνοτροφείων.  

� Προµηθεύεται και διαθέτει στα µέλη του, µε µικρό περιθώριο κέρδους, πρώτες ύλες, 

πτηνοτροφές, πτηνοφάρµακα, καύσιµα, αυγά αναπαραγωγής, νεοσσούς 

κρεατοπαραγωγής, πουλάδες αναπαραγωγής, κάθε είδους παραγωγικά εφόδια και 

εξοπλισµούς για τις ανάγκες των πτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και κάθε 

είδους καταναλωτικά αγαθά, χρήσιµα για την οικιακή τους οικονοµία.  

� Συγκεντρώνει, συσκευάζει, τυποποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, συντηρεί, µεταφέρει 

και πωλεί από κοινού στο εσωτερικό της Χώρας ή στο εξωτερικό τα προϊόντα των 

πτηνοτροφικών επιχειρήσεων των µελών του.  

� Αποκτά µέσα µεταφοράς και κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικού και τεχνικού 

εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών. 

� Οργανώνει και παρέχει στα µέλη του: τεχνικές υπηρεσίες, κτηνιατρικές και γεωτεχνικές 

υπηρεσίες, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες και συνεταιριστική εκπαίδευση. 

� Αποκτά κατά κυριότητα ή µισθώνει αστικά και αγροτικά ακίνητα και ιδρύει 

υποκαταστήµατα στο εσωτερικό και εξωτερικό της Χώρας, για την προώθηση των 

προϊόντων των µελών του.  

� ∆ηµιουργεί ή συµµετέχει σε παντός τύπου επιχειρήσεις, για την προµήθεια πρώτων 

υλών, εφοδίων και καταναλωτικών αγαθών προς τα µέλη του.  

� Ο συνεταιρισµός, για τη δηµιουργία πλεονάσµατος και για τη µείωση του κόστους 

παραγωγής, προς όφελος του γενικότερου συµφέροντος των µελών του και την αύξηση 

της περιουσιακής του κατάστασης:  

 Ιδρύει πτηνοσφαγεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια ζωοτροφών, σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας ή το εξωτερικό.  

 Αναπτύσσει κοινά δίκτυα διανοµών µε άλλες επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  

 Συµµετέχει στα µετοχικά κεφάλαια άλλων επιχειρήσεων, παραγωγικών, 

αναπτυξιακών, συµµετοχών.  
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 Ιδρύει ανώνυµες εταιρείες εµπορίας παντός είδους τροφίµων, ζωοτροφών, 

αγροτικών εφοδίων.  

 Ιδρύει µικτές επιχειρήσεις σε άλλα κράτη ή συνάπτει διακρατικές συµφωνίες 

για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας.  

 Ιδρύει αλυσίδες εστίασης για την προώθηση των προϊόντων του.  

� Ασκεί την αγροτική πίστη και αναλαµβάνει την πρακτόρευση, στην περιφέρειά του, 

ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και την πρακτόρευση Οργανισµών ασφάλισης 

αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.  

� Συµµετέχει σε δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς 

και σε δια-επαγγελµατικές οργανώσεις.  

� Ιδρύει ταµείο αλληλοβοήθειας για τα µέλη του.  

� Ο συνεταιρισµός δέχεται έντοκες καταθέσεις µελών του για τη δηµιουργία 

κυκλοφοριακού κεφαλαίου και χορηγεί έντοκα δάνεια στα µέλη του, για την κάλυψη 

των αναγκών τους και για τον εκσυγχρονισµό των πτηνοτροφικών µονάδων τους, 

αναλαµβάνει την ασφαλιστική κάλυψη των πτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και της 

παραγωγής των µελών του κατά παντός κινδύνου µεταφοράς των προϊόντων και της 

ζωής των µελών του.  

� Ιδρύει φορέα για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας.  

� Με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, χορηγεί στα αποχωρήσαντα, µετά από 

εικοσαετή και πλέον συµµετοχή στις εργασίες του συνεταιρισµού, µέλη του, βοήθηµα, 

ως αναγνώριση των υπηρεσιών τους στην ανάπτυξη του συνεταιρισµού.  

� Στις εργασίες του συνεταιρισµού επιτρέπεται και η συµµετοχή µη συνεταίρων, µετά 

από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία δικαιολογείται η ανάγκη και 

καθορίζονται οι όροι συνεργασίας.  

� Επιτρέπεται η λειτουργία του συνεταιρισµού, ως οµάδα παραγωγών .  

� Ιδρύει φορέα για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων.  

� Ιδρύει µικροβιολογικό και χηµικό εργαστήριο.  



Ιστορική διαδροµή, λειτουργία και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «η Πίνδος»  

  

 

Βρυώνη Γ., Οικονοµοπούλου Ε. & Παπά Ι. 
 

51 

� Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισµού είναι αόριστη.
42

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ  

 Έχοντας φθάσει στην Κορυφή της Ελληνικής Πτηνοτροφίας στόχος του Α.Π.Σ.Ι. 

ΠΙΝ∆ΟΣ είναι να συνεχιστεί η πρωτοπορία του στον κλάδο της πτηνοτροφίας και  

• να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της πτηνοτροφίας 

• να προσφέρει στην αγορά προϊόντα σταθερής ποιότητας , καλύπτοντας συνεχώς, όλες 

τις ανάγκες των καταναλωτών, µε σεβασµό στην παράδοσή, στους ανθρώπους και το 

περιβάλλον του. 

Ως συνεταιρισµός µε τον τίτλο του µεγαλύτερου πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού στη χώρα 

µας στοχεύει να παραµείνει στην κορυφή και να αποδεικνύει ότι οι συνεταιρισµοί έχουν 

προοπτική. 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ  

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 Οι παραγωγοί του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ σε συνεργασία µε τους γεωπόνους ζωοτέχνες, 

τους κτηνιάτρους και τους διατροφολόγους εφαρµόζουν ένα σύστηµα ολοκληρωµένης 

παραγωγικής διαδικασίας και εγγυώνται την σταθερή ποιότητα των προϊόντων τους.  

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Τα πτηνοτροφεία και όλες οι εγκαταστάσεις καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές της 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πιστοποιηµένες µε ISO 22000:2005. 

 Το µικροβιολογικό εργαστήριο µε τους συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους όλων των 

πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων εγγυάται για την υγιεινή και ασφάλεια των 

προϊόντων του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. 

3. ΑΓΑΠΗ  

� Για το προϊόν: Οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί και οι εργαζόµενοι της ''ΠΙΝ∆ΟΣ'' αγαπούν την 

εργασία που κάνουν και το προϊόν που παράγουν και είναι οι πρώτοι καταναλωτές. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Λευκάδα: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Πτυχιακή Εργασία) 

 



Ιστορική διαδροµή, λειτουργία και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «η Πίνδος»  

  

 

Βρυώνη Γ., Οικονοµοπούλου Ε. & Παπά Ι. 
 

52 

� Για τους ανθρώπους: Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ φροντίζει για την συνεχή ενηµέρωση, 

εκπαίδευση και εξέλιξή των ανθρώπων του είτε είναι παραγωγοί είτε εργαζόµενοι. 

� Για το περιβάλλον: Η ποιότητα των προϊόντων οφείλεται στο περιβάλλον της περιοχής που 

παράγονται. Γι’ αυτό γίνονται όλες οι ενέργειες και επενδύσεις, ώστε οι δράσεις του να µην 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

 

4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

 

Ο καταναλωτής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο όλων των ενεργειών του Συνεταιρισµού. 

Στόχος είναι να παρέχει στους καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα, να εγγυάται για την υγιεινή και 

ασφάλεια τους και να καλύπτει τις ανάγκες τους, παρέχοντας συνεχώς νέα προϊόντα, νέες 

γεύσεις και νέες συσκευασίες.  

 

3.4 Η Νοµική µορφή  

 

Σύµφωνα µε το καταστατικό του ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αποτελεί πρωτοβάθµια αγροτική 

συνεταιριστική οργάνωση (Α.Σ.Ο.) και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε εµπορική 

ιδιότητα.  

 

3.5 Η ∆ιοίκηση  

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ διοικείται από 15µελές διοικητικό συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση των µελών κάθε 4 χρόνια. Τα µέλη του ∆.Σ. εντός 3ων ηµερών από 

την εκλογή τους συγκροτούνται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του ∆. Σ. και 2 

Αντιπροέδρους.  

Κυρίαρχο όργανο της ''ΠΙΝ∆ΟΣ'' είναι η Γενική Συνέλευση των 450 µελών παραγωγών 

πτηνοτρόφων. Η Γ.Σ. συγκαλείται µια φορά κάθε χρόνο για την έγκρισή των πεπραγµένων, την 

έγκριση του Ισολογισµού και του προγραµµατισµού της επόµενης χρονιάς. Επίσης συγκαλείται 
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εκτάκτως όταν υπάρχουν σοβαρά θέµατα για λήψη αποφάσεων ή για την ενηµέρωση των 

µελών.  

Ο διαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος ασκείται από ορκωτούς λογιστές, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. Την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. επιµελείται ο Γενικός 

∆ιευθυντής, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του συνεταιρισµού µέσω των διευθύνσεων και 

επίσης συντονίζει, κατευθύνει κα ελέγχει τις Υπηρεσίες της Οργάνωσης.
43

 

Για την πληρέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συνεταιρισµού συγκροτήθηκε 

οργανόγραµµα λειτουργίας, το οποίο απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και 

κατανοµής του έργου και των ευθυνών του προσωπικού. Για τις επιµέρους δραστηριότητες του 

συνεταιρισµού υπάρχουν κανονισµοί λειτουργίας, που έχουν εγκριθεί από τη Γενική 

Συνέλευση.
44

 

Πρόεδρος του ∆. Σ. είναι ο κ. Ανδρέας ∆ηµητρίου. Αναλυτικότερα, η διοίκηση του 

Συνεταιρισµού παρατίθεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Πίνακας 5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Πρόεδρος: ∆ηµητρίου Ανδρέας 
Αντιπρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος: Σταµάτης Σταύρος 
Επόπτης Ε.Ε.: Τασιούλας Αναστάσιος 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Γκογιάννου Β & Τζίγκου ∆ (2008). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Λευκάδα: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Πτυχιακή Εργασία) 

44
 Γκογιάννου Β & Τζίγκου ∆ (2008). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Λευκάδα: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Πτυχιακή Εργασία) 



Ιστορική διαδροµή, λειτουργία και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «η Πίνδος»  

  

 

Βρυώνη Γ., Οικονοµοπούλου Ε. & Παπά Ι. 
 

54 

 

Πίνακας 6. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1.Κάκος Ευθύµιος 

2.Λιούρης Βασίλειος 

3.Μπλέτσας Χαρίλαος 

4.∆ήµος Ιωάννης 

5.Μπαλαντάνης Ηρακλής 

6.Σιανάβας Χρήστος 

7.Τζίµας ∆ηµήτριος 

8.Τσάντας Κωνσταντίνος 

9.Γιώτιτσας Αναστάσιος 

10.Πρέντζας Ευάγγελος 

11.Ράρρα Στασινή 
 

Πίνακας 7. Το Εποπτικό Συµβούλιο του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

Εποπτικό Συµβούλιο 

Πρόεδρος: Παππάς Φίλιππος 
Μέλη 1.Κονταξής Πύρρος 

           2.Τσιόκας Μιχαήλ 
 

Πίνακας 8. Η Γενική ∆ιεύθυνση του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

Γενική ∆ιεύθυνση 

Γενικός ∆ιευθυντής:Τσακανίκας Λάζαρος 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής:Λέκκας Νικόλαος 

Τεχνικός ∆ιευθυντής:Ζώνιος Πέτρος 
Εµπορικός ∆ιευθυντής:Σαµπατακάκης Άγγελος 

    

3.6 Το οργανόγραµµα  

Η έννοια της οργάνωσης των επιχειρήσεων 

 

Η οργάνωση αποτελεί το συνδυασµό των δοµών (θέσεων εργασίας, τµηµάτων, σχέσεων 
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εξουσίας, ιεραρχικών επιπέδων), των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα σε µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό. Με τη λειτουργία 

αυτή γίνεται σαφής διαχωρισµός για το ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εφαρµογή µιας 

δράσης, τη λήψη µιας απόφασης και τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύµφωνα µε τα οποία 

επιλύονται τα προβλήµατα σε έναν οργανισµό, µια επιχείρηση, κλπ.  

Εποµένως, η οργάνωση είναι η διαδικασία µε την οποία το σύνολο των εργασιών που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινοµείται σε επιµέρους 

καθήκοντα, κατανέµεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι 

σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι. Η λειτουργία αυτή καθιστά αναγκαία 

την ύπαρξη ενός «οργανισµού» µε συγκεκριµένη δοµή και λειτουργική διάρθρωση. Η 

επιχείρηση αποτελεί µια µορφή  τέτοιου οργανισµού που ασχολείται µε παραγωγικές 

δραστηριότητες µε σκοπό την επίτευξη κέρδους. Εποµένως, η οργάνωση εκφράζεται συνήθως 

µε: 

Α. Οργανόγραµµα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. µια 

σχηµατική απεικόνιση σε διάγραµµα διευθύνσεων, τµηµάτων  κτλ. που υπάρχουν σε µια 

επιχείρηση. 

Β. Καταµερισµό των εργασιών. 

Γ. Εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια διοίκησης. 

∆. Τµηµατοποίηση των λειτουργιών ή µε άλλη µορφή τµηµατοποίησης.
45

 

Το οργανόγραµµα της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

Τα οργανογράµµατα της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ παρουσιάζουν τις θέσεις εργασίας και 

εξουσίας που τις συνδέουν, και είναι τέσσερα: το οργανόγραµµα του συνεταιρισµού, το 

οργανόγραµµα της ∆ιεύθυνσης Εργοστασίου – Τεχνικής ∆ιεύθυνσης, το οργανόγραµµα της 

Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης και το οργανόγραµµα της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης.  

Το οργανόγραµµα του συνεταιρισµού µας πληροφορεί ότι τα επίπεδα διοικητικής 

ιεραρχίας των θέσεων είναι έντεκα: η γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο, το εποπτικό 

συµβούλιο, η γενική διεύθυνση, η γραµµατειακή υποστήριξη, η νοµική υποστήριξη, η 
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κτηνιατρική υποστήριξη, η διεύθυνση εργοστασίου – τεχνική διεύθυνση,  η οικονοµική 

διεύθυνση, η διεύθυνση αγορών και η εµπορική διεύθυνση. Επίσης, προβλέπεται Τµήµα 

Αγορών, ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Οι εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζουν την οργανωτική δοµή της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ, 

όπως είναι σήµερα διαµορφωµένη. 

 

Εικόνα 5. Το οργανόγραµµα της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

H Τεχνική, η Οικονοµική και η Εµπορική ∆ιεύθυνση απαρτίζονται από τα παρακάτω 

τµήµατα: 
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Εικόνα 6. Η ∆ιεύθυνση Εργοστασίου – Τεχνική ∆ιεύθυνση της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

Εικόνα 7. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

Εικόνα 8. Η Εµπορική ∆ιεύθυνση της Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

3.7 Ο όµιλος  
 

Ο όµιλος επιχειρήσεων του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις Αγροζωή, 

Agromark και Green ΠΙΝ∆ΟΣ.  
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Αγροζωή 

 

Εικόνα 9. Το λογότυπο της ΑΓΡΟΖΩΗΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

Η πτηνοτροφική επιχείρηση ΑΓΡΟΖΩΗ εδρεύει στην Ν. Αρτάκη Ευβοίας και ανήκει 

στον όµιλο επιχειρήσεων του συνεταιρισµού από το 2001 µετά την εξαγορά της εταιρείας 

ΣΥΝΚΟ Α.Ε.. Πρόκειται για πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγή στην οποίο 

πραγµατοποιούνται συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι. 

Οι εγκαταστάσεις της περιλαµβάνουν πτηνοσφαγείο, εκκολαπτήριο και φυραµατοποιείο 

και απασχολεί πάνω από 100 εργαζοµένους.  

Η παραγωγή της ξεπερνά τα 5 εκατοµµύρια κοτόπουλα το χρόνο. Τα προϊόντα της 

απευθύνονται κυρίως στην αγορά της Αθήνας της Στερεάς Ελλάδας και της Πελλοπονήσου, 

και για τη διακίνηση τους η ΑΓΡΟΖΩΗ έχει στη διάθεση της έναν ιδιόκτητο στόλο που 

ξεπερνά τα 60 φορτηγά και ψυγεία. 

Ενδεικτικά, ο τζίρος της εταιρείας για τα έτη 2010-2014 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9. Τζίρος τα έτη 2010-2014 για την Αγροζωή. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

Έτη Τζίρος (σε εκατ. Ευρώ) 

2010 20 

2011 18,8 

2012 20,7 

2013 21,8 

2014 21 
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Agromark 

 

Εικόνα 10. Το λογότυπο της AGROMARK. Πηγή:  http://www.pindos-apsi.gr/ 

Η Agromark αποτελεί εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών και, συγκεκριµένα, είναι 

εταιρία παροχής υπηρεσιών Marketing και προώθησης προϊόντων όλου του οµίλου. 

Ειδικότερα, ασχολείται µε την τοποθέτηση και προβολή των προϊόντων µέσα στα 

SUPER MARKETS και σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα µε προωθήσεις και άλλες ενέργειες 

Merchandising. 

Green ΠΙΝ∆ΟΣ 

 

Εικόνα 11. Το λογότυπο της GREEN ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή:  http://www.pindos-apsi.gr/ 

Η Green ΠΙΝ∆ΟΣ είναι µια νέα εταιρεία για τα περιβαλλοντικά. Έχει συσταθεί µε την 

επωνυµία « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ- Η ΠΙΝ∆ΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «GREEN 

ΠΙΝ∆ΟΣ ΑΕ». 

Ξεκίνησε µε αρχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και εντός 2 µηνών µε απόφαση της Γ.Σ. της 

εταιρείας θα αυξηθεί σε 500.000 ευρώ µε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο όλων των 

παραγωγών ανάλογα µε τα τ.µ. του καθενός σύµφωνα µε την απόφαση της Γ.Σ. του 

συνεταιρισµού 
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Στο προσωρινό ∆.Σ. της εταιρείας συµµετέχουν οι: 

• Κασσής Μιχάλης 

• ∆ηµητρίου Αντρέας 

• Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 

• Γαλάνης Κων/νος 

• Τσακανίκας Λάζαρος 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ηµεδαπή 

και αλλοδαπή µε τις κυρίως κατευθύνσεις. 

1. Η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά και άλλων πηγών για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού ή θερµότητας. Ως πηγές εκµετάλλευσης ορίζονται: 

• Υδατοπτώσεις 

• Φυσικό Αέριο 

• Αιολικό ∆υναµικό 

• Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 

• Βιοµάζα 

• Γεωθερµικά Πεδία 

  

2. Η ίδρυση και λειτουργία µονάδων αξιοποίησης υποπροϊόντων πτηνοσφαγείων, αποβλήτων 

πτηνοτροφείων και αποβλήτων βιολογικών καθαρισµών. 

3. Η συγκέντρωση και µεταφορά αποβλήτων των πτηνοτροφείων και νεκρών πτηνών. 

4. Η ίδρυση και λειτουργία µονάδων παραγωγής ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ και ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ. 

5. Η κατασκευή µονάδων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά και άλλων πηγών ενέργειας για 

λογαριασµό τρίτων. 

6. Η αντιπροσώπευση εταιρειών που κατασκευάζουν µονάδες ΑΠΕ, η εµπορία υλικών που 

είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των µονάδων αυτών και η συντήρηση 

µονάδων ΑΠΕ. 

7. Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων καθώς 
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και την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων µαζικής εστίασης. 

8. Την ίδρυση και λειτουργία εκθεσιακών κέντρων αγροτικών προϊόντων. 

9. Την αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών. 

10. Η σύνταξη µελετών. 

• Αναλύσεις κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. 

• Σκοπιµότητας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 

• Περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης. 

• Εισαγωγής πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Οργάνωσης, ΜΑΡΚΕΤΙNG και στρατηγικού σχεδιασµού. 

• Τεχνικών και τεχνολογικών µελετών. 

• Προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης ήπιων µορφής ενέργειας. 

  

11. Συµµετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα της ΕΛΛΑ∆ΑΣ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών προγραµµατισµού και 

διαχείρισης στους ενδιαφερόµενους οργανισµούς (Ελληνικές και κοινοτικές αρχές, ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις και οργανισµούς) για την υποβοήθηση τους στην αποτελεσµατική υλοποίηση 

µεγάλων έργων και αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

12. Ο προσδιορισµός και ανάληψη των απαραιτήτων πρωτοβουλιών για την παροχή και 

εκµετάλλευση νέων υπηρεσιών και προϊόντων, την αφοµοίωση της τεχνολογικής γνώσης, την 

εκπαίδευση και ενηµέρωση εξειδικευµένων οµάδων στις δυνατότητες που παρέχει η χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών. 

13. Σχεδιασµό και πραγµατοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ανάλυσης και 

αγοράς εργασίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η 

ΠΙΝ∆ΟΣ» 
 

4.1 Οι εγκαταστάσεις 
 

Οι εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ περιλαµβάνουν πτηνοτροφικές µονάδες, 

εκκολαπτήριο, εργοστάσια ζωοτροφών, πτηνοσφαγεία και διάφορες µονάδες που 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

 

 

Εικόνα 12. Άποψη της εργοστασιακής µονάδας του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

  

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 

 

Τα πτηνοτροφεία του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ λειτουργούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικά 

εγκαταστάσεις, καλύπτουν συνολική έκταση 450.000 m
2
, είναι διασκορπισµένα σε πολλά 

χωριά του νοµού Ιωαννίνων και λειτουργούν µε άδειες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 

Με βάση τη δραστηριότητά τους χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Πτηνοθαλάµους παχύνσεως συµβατικών κοτόπουλων 
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• Πτηνοθαλάµους παχύνσεως ελευθέρας βοσκής 

• Πτηνοθαλάµους παχύνσεως βιολογικής εκτροφής 

• Πτηνοθαλάµους εκτροφής πατρογονικών ορνίθων 

 

 

 
Εικόνα 13. Πτηνοτροφείο του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ 

 

Το Εκκολαπτήριο βρίσκεται στην Κοσµηρά Ιωαννίνων, κατασκευάστηκε το 1995 και 

επεκτάθηκε το 2014. Έχει δυναµικότητα εκκόλαψης 1.200.000 αυγών ανά εβδοµάδα και 

µπορεί να παράγει έως και 50.000.000 νεοσσούς το χρόνο, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες 

και της παραγωγής µας και τις εµπορικές, είτε στην ελληνική αγορά είτε στις εξαγωγές µας. 

Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ISO 22000:2005 και είναι 

στελεχωµένο µε κτηνιάτρους και γεωπόνους. 
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Εικόνα 14. Εκκολαπτήρια του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ διαθέτει 3 εργοστάσια ζωοτροφών: 

 

� ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΝΗΣ: Κατασκευάστηκε το 2000 και επεκτάθηκε το 2006. Είναι 

δυναµικότητας 40 τόνων/ώρα και καλύπτει τις ανάγκες διατροφής των κοτόπουλων. 

Επίσης παράγει ζωοτροφές για µεγάλα ζώα. 

� ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: Κατασκευάστηκε το 1973, είναι δυναµικότητας 10 

τόνων ανά ώρα και καλύπτει τις ανάγκες διατροφής των ορνίθων αναπαραγωγής. 

� ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: Κατασκευάστηκε το 1980 είναι δυναµικότητας 10 

τόνων ανά ώρα και έχει πιστοποιηθεί για παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. 

Όλα τα εργοστάσια έχουν πιστοποιηθεί µε σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων 

ISO 22000:2005 , διαθέτουν χηµικά εργαστήρια για τον έλεγχο των πρώτων υλών, αλλά και 

των τελικών προϊόντων και είναι στελεχωµένα µε διατροφολόγους. 
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Εικόνα 15. Εργοστάσιο ζωοτροφών του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

 

ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ διαθέτει 2 πτηνοσφαγεί:  

 

� ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΡΟ∆ΟΤΟΠΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Το εργοστάσιο  αυτό κατασκευάστηκε 

το 1990. Έχει εκσυγχρονιστεί αρκετές φορές και αποτελεί µια σύγχρονη µονάδα 

δυναµικότητας σφαγής 8.000 κοτόπουλων ανά ώρα. Χρησιµοποιεί σύγχρονες µεθόδους 

σφαγής , ψύξης, επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας. 

� ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Το εργοστάσιο αυτό ανήκει στην 

ΑΓΡΟΖΩΗ ΑΒΕΕ, κατασκευάστηκε το 1985 και έχει  δυναµικότητα 4.000 

κοτόπουλων ανά ώρα. 

 

Και τα δύο εργοστάσια είναι πιστοποιηµένα µε σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίµων ISO 22000:2005 . 
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Εικόνα 16. Πτηνοσφαγείο του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΨΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ  

 

Κατασκευάστηκε το 1996 και έχει δυναµικότητα 500 Kg/ώρα. Η διαδικασία παραγωγής 

έτοιµων ψηµένων προϊόντων γίνεται από αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα και η πρώτη ύλη που 

χρησιµοποιείται είναι φρέσκα νωπά κοτόπουλα ''ΠΙΝ∆ΟΣ''. 

 

Εικόνα 17. ∆ιαδικασία παραγωγής έτοιµων ψηµένων προϊόντων ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Το 2008 κατασκευάστηκε η µονάδα για να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας σε 

κατεψυγµένα προϊόντα και να αξιοποιεί καθηµερινά τα προϊόντα που δεν διοχετεύονται άµεσα 

στην κατανάλωση. 

 

ΧΗΜΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

  

Η επιχείρηση για να πραγµατοποιεί τους ελέγχους, σ’ όλες τις πρώτες ύλες, στα τελικά 

της προϊόντα και γενικά τον αυτοέλεγχο σ’ όλη την παραγωγική διαδικασία έχει δηµιουργήσει 

ένα σύγχρονο µικροβιολογικό και χηµικό εργαστήριο. 

Το εργαστήριο είναι πιστοποιηµένο µε ISO 17025/2005 και είναι στελεχωµένο µε 

επιστήµονες πολλών ειδικοτήτων. 

  

Εικόνα 18. Εργαστήρια του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

ΜΟΝΑ∆Α Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ 

 

Κατασκευάστηκε το 1991 και εκσυγχρονίστηκε το 2006. Έχει δυναµικότητα αξιοποίησης 

όλων των υποπροϊόντων του πτηνοσφαγείου και την παραγωγή πτηναλεύρου και ζωικού 

λίπους, τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα και για 

ιχθυοτροφές. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής εξάγεται στην Τουρκία. 

 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΑΧΥΡΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΊΩΝ 

 

Κατασκευάστηκε το 2000 και έχει δυναµικότητα αξιοποίησης 6000 τόνων 

αχυροστρωµνών το έτος. 
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4.2 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

 

ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ ασχολείται αποκλειστικά  µε την πτηνοτροφία. Και συγκεκριµένα 

µε τα ακόλουθα: 

• Εκτρέφει όρνιθες αναπαραγωγής από τις οποίες παράγονται τα εκκολάψιµα αυγά, τα 

οποία είτε προορίζονται για εκκόλαψη στο εκκολαπτήριο του είτε εµπορεύονται στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

• Εκκολάπτει αυγά και παράγει νεοσσούς τους οποίους είτε διαθέτει για εκτροφές σε 

δικούς της παραγωγούς, είτε τους εµπορεύεται σε άλλες επιχειρήσεις, είτε τους εξάγει 

σε άλλες χώρες. 

• Παράγει ζωοτροφές για τα κοτόπουλα των παραγωγών του. 

• Παράγει ζωοτροφές για µεγάλα ζώα τις οποίες πουλάει σε τρίτους παραγωγούς. 

• Εκτρέφει νεοσσούς και παράγει κοτόπουλα τα οποία είτε τα επεξεργάζεται στα δικά 

του πτηνοσφαγεία, είτε τα πουλάει σε άλλες επιχειρήσεις, είτε τα εξάγει σε τρίτες 

χώρες. 

• Επεξεργάζεται τα κοτόπουλα και παράγει: 

- Νωπά ολόκληρα χύµα ή συσκευασµένα κοτόπουλα 

- Νωπά τεµαχισµένα κοτόπουλα χύµα ή συσκευασµένα 

- Κατεψυγµένα ολόκληρα κοτόπουλα και τεµαχισµένα  

- Προϊόντα από κρέας κοτόπουλου  

- Έτοιµα ψηµένα προϊόντα κοτόπουλου (νωπά ή κατεψυγµένα) 

- Κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής ολόκληρα ή τεµαχισµένα 

- Κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής ολόκληρα ή τεµαχισµένα 

- Γύρος κατεψυγµένου κοτόπουλου 

- Αλλαντικά και πίτες (λουκάνικο χωριάτικο από νωπό κοτόπουλο και Γιαννιώτικη 

παραδοσιακή κοτόπιτα) 

• Σε συνεργασία µε την OVO FRESCO  και την ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. παράγει 

και εµπορεύεται αυγά βρώσιµα και προϊόντα αυγού νωπά και κατεψυγµένα. 

• Επίσης σε συνεργασία µε άλλες εταιρείες, διακινεί τα προϊόντα τους µέσω των δικτύων 

διανοµών του. 
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Εικόνα 19. Προϊόντα από νωπά κοτόπουλα ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

 

 

   

Εικόνα 20. Προϊόντα από κατεψυγµένα κοτόπουλα ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 
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Εικόνα 21. Προϊόντα νωπά από τη σειρά «έτοιµα ψηµένα» ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

 

 

   

Εικόνα 22. Προϊόντα κατεψυγµένα από τη σειρά «έτοιµα ψηµένα» ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

   

Εικόνα 23. Προϊόντα από κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 
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Εικόνα 24. Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

  

Εικόνα 25. Προϊόντα αλλαντικών και Γιαννιώτικης παραδοσιακής κοτόπιτας ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-

apsi.gr/ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ  προσφέρει µια σειρά υπηρεσίες προς τους παραγωγούς της: 

• Κτηνιατρική παρακολούθηση 

• Γεωπονική Ζωοτεχνική υποστήριξη και µανατζµεντ 

• Λογιστική – Φορολογική υποστήριξη 

• Χρηµατοοικονοµική υποστήριξη 

• Εκπαίδευση 

• Τους προµηθεύει µε όλα τα αναγκαία εφόδια για την εκτροφή των πουλερικών. 
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4.3 Το εργατικό δυναµικό 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝ∆ΟΣ συστάθηκε το 1958 από εφτά αγρότες που 

δραστηριοποιούνταν στο Νοµό Ιωαννίνων µε σκοπό να ασχοληθούν µε την παραγωγή 

πουλερικών ως συµπλήρωµα του εισοδήµατός τους. Μετά από πενήντα έτη, στα τέλη του 

2008, ο συνεταιρισµός αριθµούσε πεντακόσια εβδοµήντα δύο µέλη, ενώ ταυτόχρονα 

απασχολούσε περίπου οκτακόσιους εξειδικευµένους εργαζόµενους. Με βάση τα τελευταία 

στοιχεία (2016), ο αριθµός των πτηνοτρόφων ανέρχεται στους 785. Με βάση το νοµοθετικό 

πλαίσιο σύστασης ενός Αγροτικού Συνεταιρισµού, οι παραπάνω πτηνοτρόφοι είναι 

ταυτόχρονα και µέτοχοι του συνεταιρισµού.  

Αναλυτικότερα, το εργατικό δυναµικό του Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝ∆ΟΣ παρουσιάζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί για τα έτη 2013-2015: 

 

Πίνακας 10. Εξέλιξη προσωπικού του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ τα έτη 2013-2015. Πηγή: προσωπική συνέντευξη 

 2013 2014 2015 

Α.Π.Σ.Ι. -Η ΠΙΝ∆ΟΣ 664 711 735 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 130 165 185 

ΣΥΝΟΛΟ 794 876 920 

ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. 124 126 119 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 918 1002 1039 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ την 31/12/2014 απασχολούσε 

711 άτοµα έναντι 664 το 2013, σηµειώνοντας αύξηση δυναµικού κατά 47 άτοµα. 

 Επίσης, έχει αναθέσει σε εργολάβους διάφορες εργασίες όπως πιάσιµο κοτόπουλων στα 

πτηνοτροφεία και εργασίες στο πτηνοσφαγείο, οι οποίοι αριθµούσαν την 31/12/2014 165 

άτοµα έναντι 130 ατόµων το 2013, σηµειώνοντας αύξηση κατά 35 άτοµα. 

 

4.4 Τα οικονοµικά στοιχεία 

 

Η κυριαρχία του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ στον πτηνοτροφικό κλάδο είναι διαχρονική και αυτό 

αποτυπώνεται και στην πορεία του κλάδου εργασιών του. Ο κύκλος εργασιών του από το 2005 

είναι συνεχώς ανοδικός. Το 2005 ήταν 116 εκ. Ευρώ , το 2006 ανήλθε στα 120 εκ. ευρώ , το 
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2007 ήταν περίπου στα 150 εκ ευρώ, το 2008 ήταν 165 εκ. ευρώ, το 2009 ήταν 171εκ ευρώ, το 

2010 ήταν 177εκ ευρώ, το 2011 ήταν 180εκ ευρώ, το 2012 ήταν 183εκ ευρώ, το 2013 ήταν 

176εκ ευρώ, το 2014 ήταν 191 εκ. ευρώ, ενώ το 2015 έφτασε τα  195 εκ ευρώ γεγονός που την 

κατατάσσει πρώτη στον κλάδο της Πτηνοτροφίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς επίσης 

µέσα στην πρώτη δεκάδα, από πλευράς τζίρου, στο σύνολο των µεγαλύτερων βιοµηχανιών 

τροφίµων της χώρας µας. 

Κατάφερε και άντεξε στις πιέσεις της οικονοµικής κρίσης κατά τα έτη 2013, 2014, 2015 

και είχε βελτιωµένα οικονοµικά στοιχεία και κερδοφόρους ισολογισµούς. Η βελτίωση των 

οικονοµικών του στοιχείων είναι θετική, επίσης, στα ποσοτικά επίπεδα της παραγωγής, στις 

πωλήσεις και στον αριθµό του προσωπικού.  

 

Πίνακας 11. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών (σε χιλ. ευρώ). Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ 

ΕΤΟΣ Α.Π.Σ.Ι. - 
 Η ΠΙΝ∆ΟΣ 

ΑΓΡΟΖΩΗ 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗ % 

1980 17.082 - 17.082 - 

1985 20.743 - 20.743 21,43 

1990 26.112 - 26.112 25,88 

1995 44.569 - 44.569 70,68 

2000 88.492 17.000 105.492 136,7 

2005 115.697 17.162 132.859 25,94 

2010 177.280 19.550 196.830 48,15 

2014 191.719 21.350 213.069 8,25 

2015 195.509 19.478 214.987 1,00 
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Εικόνα 26. ∆ιάγραµµα του κύκλου εργασιών του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ (Προσωπική 

επεξεργασία) 

 

Εικόνα 27. Το µερίδιο αγοράς του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Πηγή: http://www.pindos-apsi.gr/ (Προσωπική επεξεργασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2014-2015 

 

Το 2014 οι τοποθετήσεις σε πτηνοτροφεία των µελών του ήταν 29.256.440 τεµ. έναντι 

26.626.655 τεµ. το 2013, αύξηση 9,87%. Το 2015 ανήλθαν σε 29.653.000 τεµ. έχοντας αύξηση 

της τάξης του 1,4%.  

Το 2014 η παραγωγή ζωοτροφών ανήλθε σε 141.750 τόνους έναντι 131.155 τόνους το 

2013 µε αύξηση 8.08% και το 2015  145.050 τόνους µε αύξηση 2,33 %. 

Το 2014 οι πωλήσεις ήταν: 
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� Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝ∆ΟΣ: 41.788 τόνους κρέατος έναντι 35.387 τόνους κρέατος το 2013, 

αύξηση 18,00 % και το 2015, 43.348 τόνους αύξηση 3,75 %. 

� ΟΜΙΛΟΣ ''Α.Π.Σ.Ι. -Η ΠΙΝ∆ΟΣ'':  49.134 τόνους κρέατος έναντι 44.093 τόνους 

κρέατος το 2013 αύξηση 11.43% και το 2015, 52.065 τόνους αύξηση 5,9 %. 

Οι εξαγωγές το 2014 ήταν αξίας 5.760.000 € έναντι 5.077.000 € το 2013, σηµειώνοντας 

αύξηση 13.45% και 6.200.000 € το 2015 µε αύξηση 7,6 %. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 

 

''Α.Π.Σ.Ι. -  Η ΠΙΝ∆ΟΣ'' 

 

Ο κύκλος εργασιών το 2015 ήταν 195.509 χιλ. € έναντι 191.719 χιλ. € το 2014, 

σηµειώνοντας αύξηση 2 %. 

Το ΕΒΙΤDΑ το 2015 είναι πάνω από 10 εκατ. Ευρώ και είναι βελτιωµένο έναντι του 

2014 και του 2013. 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

Ο κύκλος εργασιών το 2015 ήταν 214.987 χιλ. € έναντι 213.069 χιλ.€ το 2014, αύξηση 

1%. 

Το EBITDA το 2015 είναι πάνω από 12 εκατ. Ευρώ και είναι βελτιωµένο έναντι του 

2014 και του 2013. 

 

4.5 Τα κανάλια διανοµής 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει επιλέξει για τη διανοµή των προϊόντων του να δηµιουργήσει 

δικά του υποκαταστήµατα-κέντρα διανοµής στις εξής πόλεις: 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ- ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΤΡΑ-

ΚΟΡΙΝΘΟ- ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ- ΤΡΙΠΟΛΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΕΣ- ΑΘΗΝΑ 

ΡΕΝΤΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΟΖΑΝΗ. 

Μέσω των κέντρων διανοµών τροφοδοτεί όλες τις µεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ και 



Ιστορική διαδροµή, λειτουργία και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «η Πίνδος»  

  

 

Βρυώνη Γ., Οικονοµοπούλου Ε. & Παπά Ι. 
 

76 

7.000 άλλα σηµεία πώλησης. Επίσης, τροφοδοτεί δηµόσιους οργανισµούς (νοσοκοµεία, 

ιδρύµατα και βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος. 

 

4.6  Οι πιστοποιήσεις 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ εφαρµόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια και 

την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του. Συγκεκριµένα έχει τις εξής πιστοποιήσεις: 

� Η σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, εξασφαλίζεται από το σύστηµα ολικής 

ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000. Η επιχείρηση 

είναι καθετοποιηµένη και η παραπάνω πολιτική ποιότητας εφαρµόζεται σε όλες τις 

εκµεταλλεύσεις της. 

 

Εικόνα 28. Το λογότυπο για το σύστηµα ολικής ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 2200. Πηγή:  

http://www.pindos-apsi.gr/ 

� Τα Κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής ΠΙΝ∆ΟΣ, έχουν την πιστοποίηση AGROCERT, του 

Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. 

 

 

Εικόνα 29. Το λογότυπο για την πιστοποίηση AGROCERT. Πηγή:  http://www.pindos-apsi.gr/ 
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� Τα βιολογικά κοτόπουλα ΠΙΝ∆ΟΣ, έχουν την πιστοποίηση από τον Οργανισµό 

Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 

 

 

Εικόνα 30. Το λογότυπο για την πιστοποίηση από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής 
Γεωργίας. Πηγή:  http://www.pindos-apsi.gr/ 

 

4.7 Η εταιρική ευθύνη 
 

Η εταιρική υπευθυνότητα του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ απευθύνεται: 

− Στους Ανθρώπους του 

− Στην Κοινωνία 

− Στο Περιβάλλον 

− Στην Αγορά 

 

Ε.Κ.Ε. & Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αποτελείται από 450 παραγωγούς και απασχολεί στον όµιλό του 

1050 εργαζόµενους. 

Οι άνθρωποι του, παραγωγοί πτηνοτρόφοι και εργαζόµενοι, αποτελούν το βασικό 

παράγοντα της επιτυχηµένης πορείας και λειτουργούν ως µια µεγάλη οικογένεια. 

Στους παραγωγούς συνυπάρχουν 3 γενιές και κάθε παραγωγός όταν συνταξιοδοτείται 

µεταβιβάζει τη µονάδα του στα παιδιά του, τα οποία συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους. Το 

50% και πλέον των παραγωγών είναι κάτω των 40 ετών. 

Στόχος είναι ο κάθε εργαζόµενος να θεωρεί τον συνεταιρισµό ως δική του επιχείρηση, να 
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νιώθει ότι είναι ένα κοµµάτι ενός συνόλου µε κοινό στόχο.  

Οι εργαζόµενοί είναι οι καλύτερα αµοιβόµενοι σ' όλο τον κλάδο της πτηνοτροφίας και 

στο νοµό µας. 

Το 100% του προσωπικού µας προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες του νοµού 

Ιωαννίνων. 

Στους εργαζόµενους παρέχεται συνεχή εκπαίδευση και µεριµνάτε ώστε να γίνεται πιστή 

τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την διασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας. 

Στους παραγωγούς πτηνοτρόφους όταν αποχωρούν από την ενεργό δράση και 

συνταξιοδοτούνται τους παρέχει ένα βοήθηµα, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τα χρόνια 

που συνεργάζονταν µε τον συνεταιρισµό και το µέγεθος της µονάδας τους. 

Ο Συνεταιρισµός είναι πάντοτε δίπλα στα προβλήµατα των εργαζοµένων προσφέροντας 

βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. 

Για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων ο Συνεταιρισµός προσφέρει µεταφορά µε 

εταιρικό λεωφορείο. 

Το 30% των εργαζοµένων είναι γυναίκες. Το 100% των γυναικών µετά την άδεια λοχείας 

επιστρέφει στην εργασία του. 

Οι εργαζόµενοι µπορούν ανά πάσα στιγµή να έχουν απευθείας επικοινωνία µε τη 

διοίκηση του Συνεταιρισµού για επίλυση εργασιακών αλλά και άλλης φύσεως προβληµάτων. 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις για όλους τους εργαζόµενους µε σκοπό την 

ενηµέρωση και ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ τους. 

Κάθε χρόνο γίνεται κοπή πίτας σ΄ όλα τα εργοστάσια και διοργανώνεται µια γιορτή στην 

οποία συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι µε τις οικογένειές τους.  

Τέλος, κάθε χρόνο γίνεται 3 ήµερη συνάντηση των ''Πωλήσεων'' η οποία έχει και 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Ε.Κ.Ε. & Κοινωνία 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ παραµένει ενεργό µέλος της κοινωνίας. Στο 90 % των κοινωνικών 
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εκδηλώσεων του νοµού Ιωαννίνων χορηγός είναι η ''ΠΙΝ∆ΟΣ''. Είναι δίπλα σε πολλά 

κοινωνικά παντοπωλεία, εκκλησιαστικούς φορείς, φιλανθρωπικούς οργανισµούς, 

πολιτιστικούς συλλόγους και άλλα κοινωνικά ιδρύµατα τα οποία στηρίζει διαχρονικά. 

Συγκεκριµένα: 

� Στηρίζει το ΚΕΘΕΑ Παράρτηµα Ιωαννίνων και προσφέρουµε εργασία σε άτοµα που 

ολοκληρώνουν το πρόγραµµα απεξάρτησης. 

� Καλύπτει κάθε εβδοµάδα τις ανάγκες σε προϊόντα κοτόπουλου της Κιβωτού του 

Κόσµου Παράρτηµα Πωγωνιανής Ιωαννίνων που φιλοξενεί 100 παιδιά. 

� Προσφέρει  προϊόντα κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών του τµήµατος  

ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, του  Γηροκοµείου Ιωαννίνων, του Ερυθρού Σταυρού  Ιωαννίνων, 

της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων  καθώς και της UNESCO. 

� Συµµετέχει στο ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής προσφέροντας προϊόντα 

µας κάθε µήνα.  

Άλλες χορηγίες του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ είναι: 

� Χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους της περιοχής Ιωαννίνων 

� Χορηγίες προϊόντων µας σε δήµους και κοινωνίες για κάλυψη αναγκών ευπαθών 

οµάδων. 

� Χορηγίες σε πολιτιστικούς συλλόγους για τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της Ηπείρου. 

� Χορηγίες σε αθλητές της περιοχής που διακρίνονται σε διάφορα ολυµπιακά 

αθλήµατα. 

� Χορηγίες σε Ιατρικά Συνέδρια µε θέµα τη διατροφή και την υγεία. 

  

Ε.Κ.Ε. & Περιβάλλον  

Η ποιότητα των προϊόντων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το περιβάλλον της περιοχής των 

Ιωαννίνων. Εδώ και χρόνια δίνεται µεγάλη έµφαση στη φιλικότητα προς το περιβάλλον και 

εφαρµόζει καινοτόµες πρακτικές για την προστασία του, όπως οι ακόλουθες: 

� Αντιµετώπιση αποβλήτων πτηνοτροφείων: Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 

οργανοχουµικού λιπάσµατος.  
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� Αντιµετώπιση νεκρών πτηνών: Κατασκευή µονάδας αδρανοποίησης προϊόντων τύπου 2. 

� Αντιµετώπιση υποπροϊόντων πτηνοσφαγείου: Κατασκευή µονάδας αδρανοποίησης 

προϊόντων τύπου 3. 

� Συνεργασία µε εταιρείες ανακύκλωσης για τις συσκευασίες του. 

� Κατασκευή πρότυπου βιολογικού καθαρισµού για τις ανάγκες του πτηνοσφαγείου. 

� Κατασκευή µονάδας παραγωγής ατµού µε καύση στερεών για µείωση χρήσης πετρελαίου 

και µαζούτ.  

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει βραβευτεί και τιµηθεί αρκετές φορές για 

τα προϊόντα του, για τη συµβολή του στην ανάπτυξη και για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Συγκεκριµένα, οι βραβεύσεις και οι τιµητικές διακρίσεις του συνεταιρισµού τα τελευταία 

χρόνια είναι οι ακόλουθες: 

� Επετειακό βραβείο χιλιετίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηµατιών '' Υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών''. 

� Επετειακό βραβείο από τον ΠΑΣΕΓΕΣ για την συµβολή του Συνεταιρισµού στην 

προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας και επιχειρηµατικότητας. 

� Βραβείο Famous Brands στην κατηγορία πουλερικών. 

� Τιµητικές διακρίσεις 2012-2013-2014 από τον όµιλο για την UNESCO Πειραιώς και 

Νήσων για την προσφορά του Συνεταιρισµού στις δοµές άµεσης αντιµετώπισης της 

φτώχειας.  

� Τιµητικές διακρίσεις 2013-2015 από την Οµοσπονδία Άρσης Βαρών για την προσφορά 

µας στην ανάπτυξη της άρσης βαρών. 

� Τιµητική διάκριση από τη Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής του Α.Π.Θ. για τη 

στήριξη της Χειροσφαίρισης. 

� Πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις για προϊόντα του που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς 

προϊόντων. (π.χ. Βραβεία  MEAT DAYS 2013 και 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Η 

ΠΙΝ∆ΟΣ» 

 

5.1 Η έννοια του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

 

Όλες οι επιχειρήσεις συνυπάρχουν και δρουν σε πολλαπλά περιβάλλοντα. Συνεπώς, 

επιχείρηση και περιβάλλον είναι δυο δυναµικές καταστάσεις που συνυπάρχουν κάτω από 

συνθήκες, πότε ευνοϊκές και πότε δυσµενείς ή ακόµη και επικίνδυνες.
46

 

Μια θεωρητική προσέγγιση για την έννοια του περιβάλλοντος αποτελεί το µοντέλο 

του ανοικτού συστήµατος (open system model), δηλαδή η άποψη ότι ένας οργανισµός ή µια 

επιχείρηση ως µια “ανοιχτή” ευέλικτη δοµή, αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, το οποίο 

επιδρά και αυτό µε τη σειρά του στον τρόπο λειτουργίας τους. Το περιβάλλον διακρίνεται 

σε εσωτερικό και εξωτερικό και αφορούν ουσιαστικά στις “εντός” ή “εκτός” επιρροές που 

δέχεται η οργανωτική δοµή (επιχείρηση). 

Οι παράγοντες στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι όλα εκείνα τα στοιχεία 

που είναι διαθέσιµα για να χρησιµοποιηθούν στην επίτευξη των στόχων της και αποτελούν 

τους πόρους της. Οι πόροι αυτοί διακρίνονται σε ανθρώπινους και µη ανθρώπινους. Η 

κατηγορία µη ανθρώπινων πόρων περιλαµβάνει συγκεκριµένα τους φυσικούς (πρώτες ύλες, 

µηχανολογικό εξοπλισµό, κα), τους τεχνολογικούς και τους οικονοµικούς πόρους. 

Οι παράγοντες στο εξωτερικό περιβάλλον ορίζουµε ως οι παράγοντες που είναι σε θέση 

να επιδράσουν στην επιχείρηση και αυτοί µε τη σειρά τους διακρίνονται σε οικονοµικούς, 

πολιτικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς. 

 

5.2 Ανάλυση PEST για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ  

 

Η ανάλυση PEST 

Ένα χρήσιµο «εργαλείο» για την ανάλυση του περιβάλλοντος µιας αγοράς, είναι το 

µοντέλο PEST (Political Economic Socio-cultural Technological), που βοηθάει στην ανάλυση 

του περιβάλλοντος της αγοράς παίρνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: 

                                                           
46

 http://www.epiheirimatikotita.gr/joomla157/Επιχειρηµατικό-σχέδιο/Επιχείρηση-και-περιβάλλον.html 
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1) Το οικονοµικό περιβάλλον, που  αναφέρεται στην αγορά που δρα η επιχείρηση, στο 

κλάδο δραστηριότητας που ανήκει και σε όλο το πλέγµα σχέσεων και συνθηκών που 

συνθέτουν το σύνολο της οικονοµίας. 

2)  Το πολιτικό / ρυθµιστικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τις 

στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης (παράδειγµα η νοµοθεσία που οριοθετεί τις 

µορφές οργάνωσης και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων) 

3) Το κοινωνικό /δηµογραφικό /πολιτιστικό περιβάλλον, µε τους θεσµούς, τάσεις και 

αντιλήψεις που επικρατούν διαµορφώνει τα καταναλωτικά πρότυπα που µε την σειρά 

τους επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές µιας επιχείρησης 

4) Το τεχνολογικό περιβάλλον που επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τις δυνατότητες 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής κ.ο.κ.
47

 

Η ανάλυση PEST χρησιµοποιείται πολύ συχνά στο Πλάνο Μάρκετινγκ για την ανάλυση 

της παρούσας κατάστασης σχετικά µε το µακροπεριβάλλον της επιχείρησης. Ωστόσο, είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί από µόνη της ανεξάρτητο εργαλείο και µπορεί να 

εφαρµοστεί για οποιαδήποτε κατάσταση. 

 

Εικόνα 31. Η ανάλυση PEST. Πηγή: προσωπική επεξεργασία 
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 http://www.epiheirimatikotita.gr/epiheir_tools/to_montelo_pest.htm 

• η δομή της κοινωνίας

• οι αντιλήψεις των κατοίκων 
μίας συγκεκριμένης 

κοινότητας

• τα δημογραφικά κριτήρια

• τα ψυχογραφικά κριτήρια

• οι καινοτομίες

• τα εμπόδια εισόδου που 
σχετίζονται με 

τεχνολογικά επιτέυματα

• η μεταφορά της 
τεχνολογίας

• η οικονομική ζωή μίας 
χώρας ή κοινωνίας

• παράγοντες: το 
επιτόκιο δανεισμού, ο 

ρυθμός του 
πληθωρισμού, η 

οικονομική ανάπτυξη, 
κ.α.

• η πολιτική σταθερότητα

• οι νόμοι

• το πολιτικό καθεστώς

• η μορφή κυβέρνησης. 

P E
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Η ανάλυση PESΤ για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ µε την ανάλυση PEST.  

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Το πολιτικό πλαίσιο αποτελεί τον πιο σύνθετο και δύσκολο παράγοντα προς ανάλυση. 

Ένας από τους ρόλους του κράτους είναι να θεσπίζει το νοµικό πλαίσιο των εργασιακών 

σχέσεων π.χ. τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, η ισότητα στις αµοιβές, η υγεία και ασφάλεια 

στο χώρο εργασίας, οι σχέσεις συνδικάτων και διοίκησης και n νοµοθεσία συνταξιοδότησης.
48

 

Το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο που εφαρµόζει η κυβέρνηση, επηρεάζει σε υψηλό 

βαθµό τη λειτουργία του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Για παράδειγµα, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ επηρεάζεται 

µέσα από τις φορολογικές πολιτικές που επιβάλει το κράτος όσο και από νόµους σχετικά µε τη 

λειτουργία µιας τέτοιας επιχείρησης µε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή, κ.α.   

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µέσα σ’ ένα ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, οι 

οποίες επηρεάζονται σηµαντικά από αυτό. Η διοίκηση πρέπει να λαµβάνει µέτρα, ώστε η 

προσφορά των πρώτων υλών να είναι σταθερή και αξιόπιστη. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη 

σχέσεων µε τους προµηθευτές, διότι ο αριθµός των προµηθευτών στην αγορά επηρεάζει την 

τιµή των πρώτων υλών και εποµένως, την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας.
49

 

Αναφορικά µε την προµήθεια των πρώτων υλών, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ  προµηθεύεται 

κατά κύριο λόγο καλαµπόκι, σόγια και σιτάρι σε ποσοστό 95%, τα οποία αποτελούν την τροφή 

για τα κοτόπουλα των παραγωγών του. Το πρώτο 10µηνο του έτους η παροχή φυράµατος 

στους πτηνοτρόφους, ανέρχεται σε 112.861,502 τόνοι. Σύµφωνα µε στοιχεία του τελευταίου 

µήνα, καταναλώνονται κατά µέσο όρο 400 τόνοι/ηµέρα από το σύνολο των πρώτων υλών. Οι 

προµηθευτές δεν είναι πάντα οι ίδιοι, κάτι που οφείλεται στη συνεχή αναζήτηση νέων 
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 Γκογιάννου Β & Τζίγκου ∆ (2008). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Λευκάδα: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Πτυχιακή Εργασία) 
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προµηθευτών µε βάση τις προδιαγραφές ως προς την ποιότητα των πρώτων υλών. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι προµηθευτές επηρεάζουν σηµαντικά την τιµολογιακή πολιτική του 

συνεταιρισµού, καθώς µία αύξηση στις πρώτες ύλες, συνεπάγεται ταυτόχρονη αύξηση στις 

τιµές των προϊόντων για να καλύπτεται το κόστος. Όµως, η διαµόρφωση των τελικών τιµών 

στα προϊόντα του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ είναι τέτοια, ώστε να παραµένουν προσιτά στο 

καταναλωτικό κοινό.  

Ένας ακόµα παράγοντας που αφορά στο οικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι 

οι ανταγωνιστές τους. Οι κύριοι ανταγωνιστές του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ είναι οι εξής:  

1. ΜΙΜΙΚΟΣ (HQF) 

2. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 

3. Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Άρτας 

4. Ο Αγγελάκης 

5. Οι Κελαϊδίτης - Λειβαδίτης.  

Το µερίδιο αγοράς που κατέχει ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αντιστοιχεί στο 37%, κατατάσσοντάς 

τον πρώτο στον κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο µερίδιο της αγοράς για 

τους ΜΙΜΙΚΟ και ΝΙΤΣΙΑΚΟ είναι 23% και 18% αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιποι ανταγωνιστές 

κατέχουν µικρότερο µερίδιο αγοράς.  

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει το δικό του δίκτυο διανοµής, αποτελούµενο από δικό του 

εξειδικευµένο προσωπικό και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Μάλιστα, µέσα απο τα κανάλια 

διανοµής διακινείται περίπου το 70% των προϊόντων του συνεταιρισµού. Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

πραγµατοποιεί, επίσης, εξαγωγές στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.∆.Μ), οι οποίες 

ωστόσο δεν είναι συστηµατικές. Συγκεκριµένα, δραστηριοποιείται στην εξαγωγή µόνο 

κατεψυγµένων προϊόντων, καθώς τα κέρδη που προκύπτουν από τις εξαγωγές δεν είναι υψηλά. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Περιλαµβάνει τις δηµογραφικές και κοινωνικές τάσεις και εξελίξεις π.χ. την αύξηση του 

πληθυσµού, τη δοµή των ηλικιών, το κοινωνικοεπαγγελµατικό επίπεδο του πληθυσµού, τη 

µεγέθυνση των εισοδηµάτων, το µορφωτικό επίπεδο της κοινωνίας, την οργάνωση του 
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συνδικαλιστικού κινήµατος, κ.α., τα οποία επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων.
50

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ ιδρύθηκε αρχικά στο Στρούνι Ιωαννίνων και στη συνέχεια 

µεταφέρθηκε στο Ροδοτόπι, όπου και βρίσκεται µέχρι σήµερα. Κατά τα πρώτα έτη της 

εγκατάστασης του συνεταιρισµού στο Ροδοτόπι, η περιοχή αυτή είχε πολλά µειονεκτήµατα, 

καθώς ήταν αποµακρυσµένη, υποανάπτυκτη, ακατοίκητη και η ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων δεν είχε 

ακόµη δηµιουργηθεί. Για τους παραπάνω λόγους, τα µέλη του συνεταιρισµού προέρχονταν από 

όλο τον Νοµό Ιωαννίνων, και όχι µόνο από την εγγύ περιοχή των εγκαταστάσεών του, κάτι 

που ισχύει µέχρι και σήµερα. 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός αποτελεί στις µέρες µας µια βασική προϋπόθεση για 

να κρατά µια εταιρεία στην ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. 

Υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές του τεχνολογικού περιβάλλοντος που πρέπει να 

υπολογίζονται κατά τη λήψη αποφάσεων για µια επιχείρηση: 

� η διαδικασία καινοτοµίας, 

� η διαδικασία µεταφοράς τεχνολογίας και 

� η τρέχουσα τεχνολογία αιχµής 

Η έννοια της καινοτοµίας δεν σηµαίνει εφεύρεση, αλλά αποτελεί έναν όρο περισσότερο 

οικονοµικό παρά τεχνολογικό. Χάρη στην καινοτοµία, η επιχείρηση δηµιουργεί νέες 

παραγωγικές πηγές (επαναστατική τεχνολογική καινοτοµία) ή εµπλουτίζει τις υπάρχουσες µε 

νέα χαρακτηριστικά (εξελικτική τεχνολογική καινοτοµία). 

Η διαδικασία µεταφοράς τεχνολογίας σε µια επιχείρηση γίνεται είτε σταδιακά είτε 

ριζοσπαστικά ανάλογα την εκτίµηση των διευθυντικών στελεχών για τις πιθανές αντιδράσεις 

αλλά και την προσαρµογή του προσωπικού της επιχείρησης.
51

 

Τέλος, η τεχνολογία αιχµής αναφέρεται στην τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας ενώ 

κρίνεται απαραίτητη ως προϋπόθεση η αξιολόγηση των αναγκών και των χαρακτηριστικών της 

συγκεκριµένης δοµής, πριν την εισαγωγή και εφαρµογή αυτού της νέας τεχνολογίας.
52
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 Κιόχος Π, Παπανικολάου Γ, Θάνος Γ& Κιόχος Α (2002). ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.  
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Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ απέκτησε µια µονάδα καύσης ζωικών υπολειµµάτων από τις 

σφαγές, που αποτελεί και τη µοναδική σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας έτσι συγκριτικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του. Επίσης, εκµεταλλεύτηκε την εξέλιξη στον 

τεχνολογικό τοµέα µέσα από εφαρµογές ακόµα και στη βιολογική εκτροφή των κοτόπουλων 

και την τεχνογνωσία στην περιβαλλοντική εταιρεία του Οµίλου.  Επιπλέον,  οι τεχνολογικές 

αλλαγές, όπως η χρήση των Η/Υ και του Ιντερνέτ, βοήθησαν στην οργάνωση και λειτουργία 

της επιχείρησης.  

Πίνακας 12. ∆υνάµεις περιβάλλοντος µε άµεση επίδραση στην επιχείρηση. Πηγή: http://www.epiheirimatikotita.gr/ 

∆υνάµεις Περιβάλλοντος 
  Πολιτικό / 

ρυθµιστικό 
περιβάλλον 

Οικονοµικό 
περιβάλλον 

Κοινωνικό /πολιτιστικό 
περιβάλλον 

Τεχνολογικό 
περιβάλλον 

  1. Νοµοθεσία για 
τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς 
2. Φορολογία 
3. Νοµοθεσία για το 
περιβάλλον 

1. Αγορά και 
προµήθεια πρώτων 
υλών 
2. Ανταγωνιστές 
3. Κανάλια διανοµής 

1. Πληθυσµός  
2. Ηλικιακή δοµή 
3. Μορφωτικό επίπεδο 

1. Τεχνογνωσία σε 
νέες µεθόδους 
παραγωγής και 
επεξεργασίας 
2. Χρήση Η/Υ 
3. Συνεχή 
εκπαίδευση 
προσωπικού σε 
νέες τεχνολογίες 
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Εικόνα 32. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πηγή: Τζωρτζάκης Κ & Τζωρτζάκη Α-Μ (2007) 

 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Οι οικονοµικοί πόροι της επιχείρησης αφορούν στους τρόπους χρηµατοδότησης της είτε 

από το αποθεµατικό, δηλαδή τα κεφάλαια που δηµιουργούνται από τα κέρδη και δεν δίδονται 

στους µετόχους, είτε από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης όπως είναι το δανειακό και το 

µετοχικό κεφάλαιο. Το χρήµα, όπως είναι γνωστό αποτελεί την κινητήρια πηγή λειτουργίας της 

επιχείρησης και για αυτό τον λόγο, η χρήση του απαιτεί ορθολογική αντιµετώπιση.
53

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ χρησιµοποιεί ως πηγή κεφαλαίων, τόσο δανειακό όσο και µετοχικό-

συνεταιριστικό κεφάλαιο. Η συνεταιρική µερίδα, µε την οποία κάθε µέλος συµµετέχει στον 

συνεταιρισµό, ανέρχεται στο ποσό των €15.153,12 και το συνεταιρικό κεφάλαιο στα €9,54/τ.µ 

και αµφότερα είναι ίσα για όλους τους συνεταίρους. Κάθε συνέταιρος δικαιούται να έχει µία 

µόνο συνεταιρική µερίδα και υποχρεούται, µε την εγγραφή του, να καταβάλει εξ’ ολοκλήρου 
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όλο το ποσό της µερίδας. Επίσης σε περίπτωση αποχώρησης του µέλους-συνεταίρου, τα 

προαναφερθέντα ποσά επιστρέφονται.  

Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίσει:  

1. για την αναπροσαρµογή της αξίας της συνεταιρικής µερίδας, όταν το επιβάλουν οι 

ανάγκες του συνεταιρισµού και οι εκάστοτε φορολογικοί ή αναπτυξιακοί νόµοι,  

2. για τη διάθεση πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων στα µέλη, ανάλογα µε το ύψος των 

συναλλαγών τους µε τον συνεταιρισµό, καθορίζοντας µε την ίδια απόφαση, και τον 

αριθµό των ψήφων µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει τις τρεις,  

3. για τη διάθεση προαιρετικών µερίδων στα µέλη και τους εργαζόµενους, καθορίζοντας 

µε την ίδια απόφαση τον τρόπο καταβολής, το επιτόκιο και τα προνόµια. Οι 

προαιρετικές µερίδες δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.  

Η µεταβίβαση συνεταιρικής µερίδας είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του ∆.Σ. του 

συνεταιρισµού σε πρόσωπο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει µέλος του 

συνεταιρισµού.
54

 

 

 

 

 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Οι φυσικοί πόροι µιας επιχείρησης είναι τα ακίνητα, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα 

συστήµατα διανοµής και τα αποθέµατα πρώτων υλών που διαθέτει.  

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει ως αντικείµενό του το κοτόπουλο και ότι έχει σχέση µε αυτό. Η 

πολιτική που εφαρµόζει έχει το εξής πρότυπο: αγοράζει τις κότες µίας ηµέρας από το 

εξωτερικό (κυρίως από τη Γαλλία και την Ολλανδία) στο όνοµα του Νοµικού Προσώπου και 

στη συνέχεια τις πουλάει στους παραγωγούς που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές για τη 

σωστή εκτροφή τους.  

Η εκτροφή έχει διάρκεια 4-5 µήνες. Κάθε κότα δίνει περίπου 150 αυγά, σε 21 ηµέρες 

εκκολάπτεται ο νεοσσός και στη συνέχεια δίνεται στους λεγόµενους «παχυνόµενους» 

συνεταίρους, οι οποίοι εκτρέφουν νεοσσούς κρεοπαραγωγής. Ο χρόνος σφαγής έρχεται µετά 
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 Γκογιάννου Β & Τζίγκου ∆ (2008). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
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από 45 ηµέρες.
55

 Τα πτηνά συλλέγονται από το συνεταιρισµό µε δικά του µεταφορικά µέσα και 

στη συνέχεια γίνεται η εκκαθάριση του λογαριασµού των εκάστοτε πτηνοτρόφων. Υπάρχουν, 

επίσης, οι «πατρογονικοί» συνέταιροι, οι οποίοι εκτρέφουν τις κότες που δίνουν αυγά για 

εκκόλαψη.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ πέρα από τα πτηνοτροφεία, πτηνοσφαγεία 

και εκκολαπτήρια, διαθέτει ακόµα τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:  

� Εργαστήριο για τον έλεγχο των ζωοτροφών  

� Ειδικό εξοπλισµό σφαγής, τυποποίησης και διανοµής  

� Χηµικό µικροβιολογικό εργαστήριο  

� Σύστηµα βιολογικού καθαρισµού  

� Σύστηµα επεξεργασίας των πτηνοτροφικών αποβλήτων  

� Μονάδα καύσης των ζωικών υπολειµµάτων της σφαγής.  

� Εργοστάσιο έτοιµων ψηµένων 

� Ψυκτικές εγκαταστάσεις 

� Εργοστάσιο λιπασµάτων 

 

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε µια επιχείρηση είναι οι ανθρώπινοι πόροι της. 

Οι ανθρώπινοι πόροι συνίστανται στην προσφορά και συµβολή των managers, της ηγεσίας και 

των µη διοικητικών στελεχών όπως είναι πχ το προσωπικό που ασχολείται µε χειρωνακτικές 

εργασίες ή εργασίες χειρισµών στους αντίστοιχους τοµείς λειτουργίας της επιχείρησης.56
 

Οι ανθρώπινοι πόροι του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΥ, αριθµούν τα 800 άτοµα και κατανέµονται 

στις εξής ∆ιευθύνσεις:  

� Γενική  
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� Οικονοµική  

� Εµπορική  

� Αγορών  

� Εργοστασίων – Τεχνική. 

Στον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ χρησιµοποιούνται δύο διαδικασίες εύρεσης προσωπικού: 

1) µέσω της ανακοίνωσης στον τοπικό και πανελλαδικό τύπο  

2) και µε προσφυγή σε ειδικά γραφεία ευρέσεως προσωπικού στην περιοχή της Αττικής. 

Αρχικά, αξιολογούνται τα βιογραφικά σηµειώµατα που έχει στα αρχεία του ο 

συνεταιρισµός και, στη συνέχεια, ακολουθεί η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, όπου 

συνεκτιµούνται όλα τα παραπάνω. Με αυτό τον τρόπο πραγµατοποιείται η τελική επιλογή του 

κατάλληλου προσωπικού.  

Οι νέοι υπάλληλοι συνάπτουν µε το συνεταιρισµό σύµβαση ενός έτους. Μετά την 

πάροδο του χρονικού διαστήµατος αυτού, γίνεται αξιολόγηση της συνεργασίας και η σύµβαση 

ανάγεται σε σύµβαση αορίστου χρόνου ή διακόπτεται. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να γίνει 

και σύµβαση έργου, όπως για παράδειγµα η ανάθεση υλοποίησης ενός έργου σε κάποιον 

µηχανικό για ορισµένο χρονικό διάστηµα.  

 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Οι τεχνολογικοί πόροι ως διάσταση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης στην 

ουσία αναφέρονται στην τεχνολογία που εφαρµόζει µια επιχείρηση. Ο ρόλος των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι καταλυτικός για τη διαχείριση της γνώσης 

και ακόµη έχει φανεί ότι την τελευταία δεκαετία, η διαχείριση γνώσης έχει αναπτυχθεί σε µια 

σηµαντική θεωρία και πρακτική που ξεπερνά τα όρια της “πρόσκαιρης µόδας” και 

αντιµετωπίζει ορισµένα κρίσιµα προβλήµατα των σύγχρονων επιχειρήσεων.
57

 

Με την εγκατάσταση της µονάδας καύσης των ζωικών υπολειµµάτων της σφαγής, 

απαιτήθηκε η εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού για την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία αυτής.
58
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 http://www.epiheirimatikotita.gr/joomla157/Επιχειρηματικό-σχέδιο/Επιχείρηση-και-περιβάλλον.html 
58

 Γκογιάννου Β & Τζίγκου ∆ (2008). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Λευκάδα: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Πτυχιακή Εργασία) 
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Εικόνα 33. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πηγή: Τζωρτζάκης Κ & Τζωρτζάκη Α-Μ (2007) 

 

5.3 Ανάλυση SWOT για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ  

 

Η ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού που χρησιµοποιείται 

για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µίας επιχείρησης, όταν η 

επιχείρηση πρέπει να λάβει µία απόφαση σχετικά µε τους στόχους που έχει θέσει ή πως θα 

τους επιτύχει. 

Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats, οι οποίες στα ελληνικά σηµαίνουν δυνατά σηµεία, αδύνατα σηµεία, 

ευκαιρίες και απειλές αντίστοιχα. 

Κατά την ανάλυση SWOT µελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) 

σηµεία µίας επιχείρησης, οργανισµού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) 

και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή 
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κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηµατοοικονοµική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες 

επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν µεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να 

προσαρµοστεί σε αυτές ή ακόµα και να τις προσαρµόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. 

είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθµίσεις στο νοµικό περιβάλλον, δηµιουργία ή/και εµφάνιση 

νέων αγορών, κλπ.).
59

 

 

Εικόνα 34. Η ανάλυση SWOT. Πηγή: http://epixeirein.gr/wp-content/uploads/2009/07/SWOT-blog.jpg 

 

                                                           
59

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWOT 
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Η ανάλυση SWOT για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

∆υνατά σηµεία 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αποτελεί ένα συνεταιρισµό που εξελίχθηκε σε µια πλήρως 

καθετοποιηµένη βιοµηχανία, η οποία περιλαµβάνει υπερσύγχρονες ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις, που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. και εξασφαλίζουν 

την άριστη ποιότητα των προϊόντων του.  

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ θεωρείται κορυφαίο παράδειγµα επιτυχηµένης και κερδοφόρου 

συνεταιριστικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, είναι η µεγαλύτερη 

πτηνοτροφική επιχείρηση στην χώρα και κατέχει το µεγαλύτερο και συνεχώς 

αυξανόµενο µερίδιο της αγοράς (30%). Παράγει και εµπορεύεται µια µεγάλη γκάµα 

προϊόντων, που περιλαµβάνει νωπά ή κατεψυγµένα κοτόπουλα, προϊόντα µεταποίησης 

κοτόπουλου, έτοιµα ψηµένα προϊόντα κοτόπουλου, βρώσιµα αυγά, ζωοτροφές, 

προϊόντα εκκολαπτηρίου και κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. ∆ιαθέτει τις πιο σύγχρονες 

εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.  

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ είναι η µόνη πτηνοτροφική επιχείρηση στην Ελλάδα, η οποία 

παράγει και διαθέτει στην αγορά όλη την γκάµα των κοτόπουλων: 

• Κοτόπουλα συµβατικά σφαγής 40-42 ηµερών 

• Κοτόπουλα Ελευθέρας Βοσκής σφαγής 65 ηµερών 

• Κοτόπουλα Βιολογικά σφαγής 90 ηµερών 

• Κοκόρια Ελευθέρας Βοσκής σφαγής 60 ηµερών 

• Κοτόπουλα Ειδικής Εκτροφής σφαγής 50 ηµερών 

Επιπλέον, παράγει ολοκληρωµένες σειρές προϊόντων από κρέας κοτόπουλου. 

• Τεµαχισµένα προϊόντα (µπούτι-φιλέτο – φτερούγα) 

• Έτοιµα ψηµένα προϊόντα  

• Κιµάς και προϊόντα από κιµά (µπιφτέκι -burger) 

• Λουκάνικα 

• Κοτόπιτα  

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ λειτουργεί µε διεθνή standards και τα προϊόντα του είναι 

πιστοποιηµένα από τον AGROCERT, τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας. Επίσης, έχει πιστοποίηση ISO 9002 

για όλα τα στάδια παραγωγής της και Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας HACCP.  
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� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ διαθέτει δικό του δίκτυο διανοµής, που αποτελείται από περίπου 

5000 σηµεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ελλάδα, ο συνεταιρισµός έχει 

δηµιουργήσει 15 υποκαταστήµατα - κέντρα διανοµής: Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, 

Λάρισα, Τρίκαλα, Αγρίνιο, Πάτρα, Κόρινθος, Τρίπολη, Λιβαδειά, Κοζάνη, Αθήνα, 

Ηράκλειο, Χανιά και Κέρκυρα, ενώ διαθέτει αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε πολλές 

ακόµη περιοχές της Ελλάδας. Στο εξωτερικό πραγµατοποιεί εξαγωγές σε ορισµένες 

περιοχές των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Σκόπια και Αλβανία), στην Κύπρο, στην 

Τουρκία, στην Ιταλία και στην Κίνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι διαθέτει ιδιόκτητο 170 

φορτηγών ψυγείων όλων των τύπων και κατηγοριών που απαιτούνται, για την άρτια και 

έγκαιρη µεταφορά των προϊόντων της από τον τόπο παραγωγής στους τόπους διάθεσης. 

Τα κέντρα διανοµής έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργίας (άδειες -

HACCP και ISO) και πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές αποθήκευσης και 

διάθεσης των προϊόντων. 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ κάνει συνεχώς προσπάθειες τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

πτηνοτροφίας στην περιοχή δραστηριοποίησής του όσο και τη βελτίωση του βιοτικού - 

οικονοµικού επιπέδου των πτηνοτρόφων-µελών του και των εργαζοµένων του. 

 

Αδύνατα σηµεία 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αντιµετωπίζει προβλήµατα στις µεταφορές των πρώτων υλών και 

των προϊόντων του κυρίως το χειµώνα, όπως για παράδειγµα το κλείσιµο της Κατάρας 

λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών. Οι ελλείψεις υποδοµών στα δίκτυα µεταφορών της 

περιοχής έχει παρατηρηθεί πως δηµιουργούν διάφορα προβλήµατα σε σχέση µε το 

χρόνο παραλαβής-παράδοσης. 

� Όσον αφορά στις εµπορευµατικές µεταφορές, το µεταφορικό κόστος της επιχείρησης 

είναι περίπου €0,04 / kg το οποίο η επιχείρηση θεωρεί αρκετά υψηλό και θα ήθελε να 

είναι €0,02 /kg, δηλ. στα µισά της αξίας που ισχύει.
60

 

 

Ευκαιρίες 

� Μια χαρακτηριστική ευκαιρία για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ ήταν η εξαγορά του της 

πτηνοτροφικής επιχείρησης ΑΓΡΟΖΩΗ (ΣΥΝΚΟ) στην Εύβοια το 2001. Η ΑΓΡΟΖΩΗ 
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 Γκογιάννου Β & Τζίγκου ∆ (2008). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Λευκάδα: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Πτυχιακή Εργασία) 
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είναι µια κάθετα οργανωµένη πτηνοτροφική επιχείρηση µε τζίρο περίπου τα 22,3 εκ. 

ευρώ το 2001.  Το τίµηµα της εξαγοράς έφθασε τα 3,8 εκ. ευρώ, ενισχύοντας µε αυτό 

τον τρόπο τη θέση του στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά πτηνοτροφίας. 

� Ο Συνεταιρισµός από τον ∆εκέµβριο του 1999, µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας 

και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΟΚ N.1360/78, 2200/96, 1257/99 και Π∆ 

63/86, έχει αναγνωρισθεί σαν «οµάδα παραγωγών» για την από κοινού προσφορά και 

εµπορία γεωργικών προϊόντων της κατηγορίας των ανωτέρω κανονισµών. 

(Γκογιάννου&Τζίγκου, 2008) 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ δηµιουργεί σπουδαία ευκαιρία σε σχέση µε την περιοχή όπου 

δραστηριοποιείται. Αυτό έχει να κάνει µε την εξασφάλιση πιο υγιεινής και γευστικής 

τροφής µέσα από τα προϊόντα του, όπως τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, που 

τρέφονται ελεύθερα στην ύπαιθρο του Νοµού Ιωαννίνων από την 20η κιόλας µέρα µετά 

τη γέννησή τους. Εκτρέφονται µε 100% φυτικές τροφές, εκ των οποίων το 65% είναι 

καλαµπόκι. Οι νεοσσοί είναι βραδείας ανάπτυξης φυλής SASSO και η εκτροφή τους 

διαρκεί τουλάχιστον 56 ηµέρες. Γι’ αυτό και το κρέας είναι γευστικό και υγιεινό χωρίς 

λίπη, µε µοναδική γεύση. (web2) 

� Ο Συνεταιρισµός σ' όλο το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί διαδικασίες, 

οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Συγκεκριµένα, έχει υιοθετήσει τα εξής:

  

• Έχει κατασκευάσει µονάδα αδρανοποίησης όλων των νεκρών πτηνών των 

πτηνοτροφείων. Καθηµερινά συγκεντρώνουµε τα νεκρά πτηνά και τα 

πηγαίνουµε στη µονάδα  αδρανοποίησης όπου µετατρέπονται σε πτηνάλευρο, το 

οποίο στη συνέχεια χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για καύση στο 

λεβητοστάσιο, για παραγωγή ατµού, ο οποίος χρησιµοποιείται για την 

επεξεργασία των υποπροϊόντων του πτηνοσφαγείου και τη θέρµανση των 

εγκαταστάσεων αντικαθιστώντας πετρέλαιο και µαζούτ. 

• Έχει κατασκευάσει µονάδα επεξεργασίας πτηνοτροφικών αποβλήτων (κοπριά) 

όπου µετά την ολοκλήρωση κάθε εκτροφής πουλερικών συγκεντρώνεται η 

κοπριά , µεταφέρεται στο εργοστάσιο και µε την διαδικασία της αναερόβιας 

ζύµωσης µετατρέπεται σε οργανοχουµικό λίπασµα, κατάλληλο για όλες τις 

φυτικές καλλιέργειες. 

• Έχει κατασκευάσει µονάδα αδρανοποίησης των υποπροϊόντων του 
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πτηνοσφαγείου και του εκκολαπτηρίου, παράγοντας πτηνάλευρο και ζωικό 

λίπος το οποίο χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών για 

οικιακά ζώα. 

•  Έχει κατασκευάσει µονάδα πρότυπη βιολογικού καθαρισµού για τις ανάγκες 

του πτηνοσφαγείου. 

• Σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ 

Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας, το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής 

του ΤΕΙ Ηπείρου και το εργαστήριο ∆ιατροφής της Κτηνιατρικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο η εκτροφή κοτόπουλου σε συνθήκες 

φιλικές προς το περιβάλλον , για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 

των πτηνοτροφείων. 

� Το Εργοστάσιο Παραγωγής Οργανικού Λιπάσµατος που κατασκευάστηκε το 2004 έχει 

δυναµικότητα του είναι 2500 τόνους ετησίως. Στα σχέδια του Συνεταιρισµού βρίσκεται 

η επέκταση του εργοστασίου και ο διπλασιασµός της παραγωγής του. Τα κύρια 

προϊόντα του εργοστασίου είναι το Αγροσύν και το Αγροσύν bio, τα οποία είναι φυσικά 

οργανικά λιπάσµατα από κοπριά κότας και αποτελούν ευκαιρία για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων του συνεταιρισµού πέρα από τα προϊόντα κοτόπουλων. 

 

Απειλές 

� Η µεγαλύτερη απειλή του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ είναι ο βασικός ανταγωνιστής του η Θ. 

Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.. Η Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. µε την πολιτική τιµών που έχει καθιερώσει 

στην αγορά, έχει προσεγγίσει πολλούς καταναλωτές. Αξίζει να αναφερθεί πως για το 2013 

και οι δυο αυτές επιχειρήσεις ήταν στις 25 πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις µε τις µεγαλύτερες 

πωλήσεις. Συγκεκριµένα για το 2013, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ κατέλαβε την 21η θέση έχοντας 

πωλήσεις ύψους 176.562 χιλ. ευρώ και η Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. την 25η θέση µε πωλήσεις 

ύψους 168.638 χιλ. ευρώ.61
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 http://www.epixeiro.gr/ειδήσεις/έρευνες-εκθέσεις-µελέτες/18743-οι-500-ελληνικές-βιοµηχανίες-µε-τις-

µεγαλύτερες-πωλήσεις-το-2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Η 

ΠΙΝ∆ΟΣ» 

6.1 Η Επιχειρησιακή Στρατηγική του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

 

Η Έννοια της Επιχειρησιακής Στρατηγικής 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός (Strategic planning) είναι µια διαδικασία ενός οργανισµού 

για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και την λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή των πόρων, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου και 

των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγµατοποίηση του οράµατος.
62

 

Επίσης, αποτελεί την επίσηµη εξέταση της µελλοντικής πορείας ενός οργανισµού. Το έγγραφο 

που προκύπτει µέσα από αυτή τη διαδικασία ονοµάζεται «στρατηγικό σχέδιο» (strategic plan).  

 

 

Εικόνα 35. Οι έννοιες στο στρατηγικό σχεδιασµό. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Στρατηγικός_σχεδιασµός 

 

 

                                                           
62

 https://el.wikipedia.org/wiki/Στρατηγικός_σχεδιασµός 
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Η επιχειρησιακή στρατηγική είναι αυτή που καθορίζει τα σηµαντικότερα θέµατα, που 

κρίνουν το µέλλον µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Εφαρµόζεται σε ολόκληρη την 

επιχείρηση, χρησιµοποιώντας τις καλύτερες πρακτικές από κάθε τµήµα και συνδυάζοντάς τες 

δηµιουργεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για αυτήν. Η επιχειρησιακή στρατηγική προσδίδει 

αξία σε όλη την επιχείρηση και τη βοηθά να διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα 

έναντι οµοειδών επιχειρήσεων. 

Η Επιχειρησιακή Στρατηγική του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

Η επιχειρησιακή στρατηγική του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει δύο κύριους στόχους: 1) την 

παραγωγή των καλύτερων δυνατών προϊόντων και 2) τη διάθεση τους στους καταναλωτές. Για 

να επιτύχει τα παραπάνω προσπαθεί να ανανεώνει τόσο τα προϊόντα της όσο και την ίδια την 

επιχείρηση εισάγοντας διάφορες καινοτοµίες. Επίσης, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ επενδύει σε 

χρηµατικά κεφάλαια και σε ανθρώπινο δυναµικό για την στελέχωσή του. Εκτός από τα 

παραπάνω, δίνει µεγάλη βαρύτητα στις εφαρµογές νέων τεχνολογιών και στη διαφήµιση.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας αποτελείται 

από µικρότερες και επιµέρους στρατηγικές για το κάθε ένα τµήµα ξεχωριστά, ώστε να 

επιτευχθεί ένας κοινός σκοπός που θα αποφέρει κέρδη στο συνεταιρισµό. 

 

6.2 Το Μίγµα Μάρκετινγκ του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

 

Η έννοια του µίγµατος µάρκετινγκ (marketing mix) 

 

Ο όρος «µίγµα µάρκετινγκ» αναφέρεται στο σύνολο των µεταβλητών µέσα από τις 

οποίες η επιχείρηση επιτυγχάνει την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών της αγοράς 

στόχου. Το µείγµα µάρκετινγκ, συνεπώς, δεν είναι τίποτε άλλο από τον προσδιορισµό όλων 

των παραγόντων που επιδρούν ή επηρεάζουν την προώθηση των πωλήσεων της επιχείρησης. 

Με απλά λόγια, το µίγµα µάρκετινγκ έχει ως στόχο στο να παίρνει ταυτόχρονα το σωστό 

προϊόν για το επιλεγµένο τµήµα της αγοράς-στόχου στο σωστό χρόνο, στη σωστή θέση και στη 

σωστή τιµή.  

Οι περιγραφές για το µίγµα µάρκετινγκ επικεντρώνονται στα γνωστά 4 P’s του 

µάρκετινγκ, δηλαδή Product (Προϊόν), Price (Τιµή), Place (Τόπος) και Promotion 

(Προώθηση). 
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Εικόνα 36. Τα 4 P’s του µίγµατος µάρκετινγκ. Πηγή: Προσωπική επεξεργασία 

 

Το µίγµα µάρκετινγκ του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 
 

I. Το προϊόν  

 

Με τον όρο «προϊόν» εννοούµε όλες τις ωφέλειες του κοτόπουλου και των αυγών ως 

τροφή για τον άνθρωπο στην προκειµένη περίπτωση. Τα ορεινά κοτόπουλα Πίνδος αποτελούν 

µια ολοκληρωµένη και πλούσια γκάµα προϊόντων, η οποία εξασφαλίζει στους καταναλωτές 

µια υγιεινή επιλογή για το καθηµερινό τους τραπέζι. Τα ορεινά κοτόπουλα Πίνδος τρέφονται 

ποιοτικά µόνο µε αγνή φυτική τροφή, χωρίς προσµείξεις, η οποία ελέγχεται. Εκτός από τα 

παραπάνω, ένα προϊόν της επιχείρησης µε µεγάλη απήχηση είναι τα κοτόπουλα ελευθέρας 

βοσκής, που εκτρέφονται σε υψόµετρο πάνω από 700µ. στα βουνά των Ιωαννίνων. Τα ορεινά 

κοτόπουλα Πίνδος είναι πιστοποιηµένα από τον Agrocert και τον Οργανισµό Πιστοποίησης 

και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας και έχουν πιστοποίηση ISO 

9002 για όλα τα στάδια παραγωγής και Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας HACCP από το 

Γερµανικό Οργανισµό DQS.  

Τα προϊόντα του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχουν σήµα τους το κοτόπουλο µε το λογότυπο: «Τα 

νόστιµα ορεινά κοτόπουλα» και απεικονίζεται σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων αλλά, 

Product (Προϊόν)
- Σχέδιο/ μεγέθη/ χρώμα

- Υλικά

- Προδιαγραφές

- Ποιότητα

- Συσκευασία

- Εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση

Price (Τιμή)
- Λεπτομερείς τιμές για κάθε προϊόν

- Όροι πληρωμής/ μέθοδοι

- Δομή εκπτώσεων

- Τιμές υπηρεσιών και ανταλλακτικών

Promotion (Προώθηση)
- Διαφήμιση

- Φυλλάδια/ προσπέκτους

- Δώρα/ βοηθήματα πωλήσεων

- Προσωπική πώληση

- Δημόσιες σχέσεις / Εκθέσεις

Place (Τόπος)
- Επιλογή πώλησης/ κατάστημα/ χοντρέμπορος

- Ταχυδρομική παραγγελία/ τηλεφωνική παραγγελία

- Μέθοδοι διανομής

- Συχνότητα παράδοσης

4 P's
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και στα ιδιόκτητα µέσα µεταφοράς της επιχείρησης. 

Τέλος, τα προϊόντα του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) νωπά 

συσκευασµένα, β) κατεψυγµένα συσκευασµένα, γ) κατεψυγµένα έτοιµα ψηµένα και 

διατίθενται και σε συσκευασίες Catering. 

 

II. Η τιµή  

 

Στον τοµέα της ορνιθοτροφίας και συγκεκριµένα στην κρεατοπαραγωγή της, η 

τιµολόγηση ενός προϊόντος γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι στόχοι της επιχείρησης. Γι’ αυτό 

το λόγο είναι σηµαντικό για την ίδια την επιχείρηση να γνωρίζει ακριβώς το κοινό των 

καταναλωτών της, καθώς και τις ανάγκες και τις επιθυµίες του, έτσι ώστε να ακολουθήσει την 

κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική. Η τιµολόγηση στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να είναι 

αντίστοιχη του προϊόντος, της ποιότητάς του και της αξίας που προσφέρει στον καταναλωτή 

(γευστική και θρεπτική αξία). 

Οι προµηθευτές πρώτων υλών αν και επηρεάζουν σηµαντικά την τιµολογιακή πολιτική 

του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ, η διαµόρφωση των τελικών τιµών των προϊόντων του είναι τέτοια ώστε 

τα προϊόντα να παραµένουν προσιτά στο καταναλωτικό κοινό. Αξίζει να αναφερθεί πως µία 

επερχόµενη αύξηση στις πρώτες ύλες, συνεπάγεται ταυτόχρονη αύξηση στις τιµές των τελικών 

προϊόντων, για να καλύπτεται το κόστος. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση πρέπει να βγάζει κέρδος 

και δεν µπορεί να διαθέτει τα προϊόντα της κάτω από το κόστος παραγωγής τους και, έτσι, η 

τιµολογιακή πολιτική πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα. 

Η πολιτική του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αναφορικά µε την τιµολόγηση των προϊόντων του 

είναι πως ένα προϊόν «πρέπει να αξίζει τα λεφτά του».   

Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης της τιµής των προϊόντων του Α.Π.Σ.Ι. 

ΠΙΝ∆ΟΣ είναι και ο ανταγωνισµός µε οµοειδείς επιχειρήσεις, δηλαδή οι τιµές πώλησης 

οµοειδών ανταγωνιστικών προϊόντων. Για παράδειγµα, αν οι ανταγωνιστές του συνεταιρισµού 

πουλούν τα προϊόντα τους σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή, τότε δεν συµφέρει τον Α.Π.Σ.Ι. 

ΠΙΝ∆ΟΣ να πουλήσει σε πολύ υψηλότερη τιµή.  

Τέλος, ένα ακόµα κριτήριο διαµόρφωσης της τιµής των προϊόντων είναι και η 

αναµενόµενη ζήτηση των νέων προϊόντων. Αυτό έχει άµεση σχέση µε τους σταθερούς πελάτες 

που έχει ο συνεταιρισµός και την διάθεσή τους για επαναλαµβανόµενες αγορές από την 
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επιχείρηση εµπιστοσύνης τους.  

 

III. Η προώθηση  

 

Η προώθηση (promotion) έχει µετονοµαστεί σε επικοινωνία του µάρκετινγκ. Η 

προώθηση προϊόντων είναι η δράση που αναλαµβάνει το τµήµα µάρκετινγκ µιας επιχείρησης 

µε σκοπό να ενθαρρύνει την πώληση κάποιου ή κάποιων προϊόντων της στο καταναλωτικό 

κοινό. Οι βασικοί στόχοι της προώθησης είναι η παρουσίαση του προϊόντος µέσα από 

πληροφορίες που δίνει γι’ αυτό ώστε να γίνει γνωστό, η αύξηση της ζήτησης και οι τρόποι που 

θα το διαφοροποιήσουν έναντι όµοιων αγαθά. ∆ύο από τις µορφές που παίρνει η προώθηση 

είναι µέσω διαφηµίσεων και δηµοσίων σχέσεων.  

Η διαφήµιση γίνεται µε τέσσερις βασικούς τρόπους: τον έντυπο (τα περιοδικά, τις 

εφηµερίδες και τις αφίσες), την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Ο κύριος σκοπός 

της διαφήµισης είναι να αυξήσει τις πωλήσεις ενός προϊόντος και να το κάνει ευρεία γνωστό 

και αποδεκτό σε όσο το δυνατόν περισσότερο καταναλωτικό κοινό.  

Η διαφήµιση είναι ένα από τα στοιχεία του µίγµατος µάρκετινγκ, στην οποία 

επενδύονται µεγάλα ποσά από τις επιχειρήσεις προκειµένου να επηρεάσουν το καταναλωτικό 

κοινό.  

Οι δηµόσιες σχέσεις, µε τη σειρά τους, έχουν σκοπό να επικοινωνήσουν µε το κοινό και 

να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό κλίµα για τα προϊόντα της επιχείρησης. 

Επιπλέον, επιτυγχάνουν τη διατήρηση καλών σχέσεων µε όλους τους παράγοντες της αλυσίδας 

του µάρκετινγκ, από τους παραγωγούς και τους προµηθευτές, µέχρι τους τελικούς 

καταναλωτές.  

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ προκειµένου να ενηµερώσει τους καταναλωτές για τα προϊόντα του 

χρησιµοποιεί τη διαφήµιση. Στόχος του είναι να διατηρήσει και να αυξήσει το µερίδιό του στην 

αγορά καθώς και να αυξήσει την αναγνωσιµότητά της έναντι άλλων οµοειδών εταιριών στον 

ελλαδικό χώρο.  

 Συγκεκριµένα, γίνεται προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων σε τοπικούς τηλεοπτικούς 

σταθµούς, αλλά και εθνικής εµβέλειας. Η διαφήµιση των προϊόντων του συνεταιρισµού γίνεται 

περισσότερο µε προβολή µηνυµάτων από την τηλεόραση και λιγότερο από τα έντυπα µέσα. Ο 

Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ  διαφηµίζεται σε µεγάλο βαθµό στο Νοµό Ιωαννίνων µέσα από τη χρήση 

του λογότυπό του στον έντυπο τύπο, µέσα από ραδιοφωνικές εκποµπές,  από χορηγίες σε 
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φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, κα.  

Τα διαφηµιστικά µηνύµατα του συνεταιρισµού έχουν σύντοµη διάρκεια και εστιάζουν 

στα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπως την άριστη ποιότητά τους και το 

περιβάλλον και τις συνθήκες εκτροφής των πτηνών. Για παράδειγµα, τα διαφηµιστικά σποτ 

των ετών 2003 και 2004 είχαν διάρκεια 23 και 14 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Αξίζει να 

αναφερθεί πως στα διαφηµιστικά µηνύµατα  οι φράσεις που χρησιµοποιούνται για την 

ανάδειξη της ποιότητας τους και χαρακτηρίζουν τα κοτόπουλα αυτά είναι: «…τα νόστιµα 

ορεινά κοτόπουλα…», «…κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής από την Πίνδο…», «…νόστιµα, 

υγιεινά, τώρα και ελεύθερα…», κ.α.. 

Τέλος, για τους χρήστες του διαδικτύου υπάρχει η ιστοσελίδα του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ: 

www.pindos-apsi.gr, η οποία προσφέρει µεγάλο όγκο πληροφοριών για όλα τα προϊόντα, την 

ποιότητά τους αλλά, ακόµα και συνταγές µαγειρικής. Επίσης, κάνει εκτενή αναφορά και στις 

υπόλοιπες δραστηριότητες του συνεταιρισµού. 

Ο ετήσιος προϋπολογισµός του συνεταιρισµού για την διαφήµιση ανέρχεται στο 5% του 

τζίρου της εταιρίας. 

 

IV. Η διανοµή  

 

Η διανοµή έχει σχέση µε την εξεύρεση των κατάλληλων σηµείων πώλησης των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών µιας επιχείρησης. Επιπλέον, δίνει βαρύτητα και στη γεωγραφική 

κάλυψη που προσφέρει το εκάστοτε δίκτυο διανοµής. Η διανοµή δεν ασχολείται µόνο µε το 

τελικό σηµείο πώλησης, αλλά περιλαµβάνει και όλες τις δραστηριότητες διακίνησης ενός 

προϊόντος, από τον παραγωγό µέχρι τον τελικό καταναλωτή.  

Τα κανάλια διανοµής έχουν πολύ µεγάλη σηµασία, καθώς τα µέρη που επιλέγονται για 

τη διάθεση ή όχι των προϊόντων επηρεάζουν άµεσα τις πωλήσεις της επιχείρησης. Η ταχύτητα, 

επίσης, των δικτύων διανοµής στον τοµέα των τροφίµων και ιδιαίτερα των φρέσκων ή 

κατεψυγµένων κρεάτων χρειάζεται µεγάλη προσοχή. Τέλος, σηµαντικό κριτήριο για τη 

διανοµή είναι το περιβάλλον των καταστηµάτων, αλλά και το που είναι τοποθετηµένο το 

προϊόν ώστε να το δει και να το συγκρίνει ο καταναλωτής.  

Αρχικά, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ προωθούσε τα προϊόντα του µέσω των αντιπροσώπων και 

των εµπόρων. Αυτό όµως είχε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα συνεργασίας και 

εµπιστοσύνης, γι’ αυτό και προχώρησε στη δηµιουργία ενός δικού της δικτύου διανοµής µε 
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ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (όπως έχουν περιγραφθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο).  

Μέσα από τα κανάλια διανοµής, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ διακινεί περίπου το 70% των 

προϊόντων του είτε σε πρατήρια λιανικής είτε σε πρατήρια χονδρικής πώλησης. Τα πρατήρια 

χονδρικής πώλησης εφοδιάζουν εστιατόρια µε µεγάλες ποσότητες των προϊόντων, αλλά και 

αλυσίδες σουπερµάρκετ και µίνι µάρκετ σε γειτονιές, µέσω αντιπροσώπων του και µε τα είδη 

και τις ποσότητες των προϊόντων που αυτοί επιλέγουν.  

 

6.3 Η τµηµατοποίηση αγοράς για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

 

Η τµηµατοποίηση µίας αγοράς (market segmentation) αποτελεί µια από τις πιο 

σηµαντικότερες διαδικασίες στο σύγχρονο µάρκετινγκ. Ως τµηµατοποίηση της αγοράς ορίζεται 

η υποδιαίρεση της συνολικής αγοράς σε οµοιογενή τµήµατα πελατών, που το καθένα από αυτά 

µπορεί να επιλεγεί και να αντιµετωπιστεί ως µια µικρότερη εξειδικευµένη αγορά. Έτσι, βρίσκει 

κάποιος πολλά τµήµατα και διαλέγει εκείνα που ταιριάζουν στις προτιµήσεις του, δηλ. τις 

λεγόµενες αγορές-στόχους.  

Τα προϊόντα του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ παρουσιάζουν µεγάλη γκάµα και εξασφαλίζουν µια 

σίγουρη υγιεινή λύση φαγητού στο καθηµερινό τραπέζι των καταναλωτών και απευθύνονται 

στο καταναλωτικό κοινό όλων των ηλικιών, ακόµα και ειδικών οµάδων που πρέπει να 

ακολουθούν συγκεκριµένες διατροφικές συνήθειες, όπως αυτών που έχουν προβλήµατα υγείας.   

 

6.4 Ανάλυση ανταγωνισµού για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 
 

Ένα σηµαντικό κριτήριο της αγοράς είναι ο βαθµός ανταγωνισµού µεταξύ των 

επιχειρήσεων ενός κλάδου, ο οποίος εξαρτάται τόσο από τον αριθµό των επιχειρήσεων όσο και 

από την οµοιογένεια του προϊόντος ή των προϊόντων τους. Οι επιχειρήσεις, ανάλογα µε τη 

µορφή αγοράς στην οποία ανήκει το προϊόν ή τα προϊόντα που παράγει, διαµορφώνουν και 

τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τρία χαρακτηριστικά:  

1. Την ποσότητα του προϊόντος που θα παραχθεί,  

2. την τιµή στην οποία θα προσφέρει την ποσότητα αυτή και  
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3. οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες στις οποίες θα προβεί για να αυξήσει το κέρδος 

της. 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αν και θεωρείται ηγέτης στον κλάδο της πτηνοτροφίας µε τις 

µεγαλύτερες πωλήσεις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις στη χώρα µας έχει και αυτός τους 

ανταγωνιστές του. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές του συνεταιρισµού είναι η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. 

ΑΒΕΕ. και η Hellenic Quality Food (Κανάκη - Μιµίκος).  

 

Πίνακας 13. Οικονομικά στοιχεία των: Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ και HQF. Πηγή: http://www.inr.gr/?p=a65 (προσωπική 

επεξεργασία) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

2012 2011     ΚΕΡ∆Η 
ΤΙΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

(χιλ. 
ευρώ) 

(χιλ. 
ευρώ) 

±% 
(χιλ. 
ευρώ) 

(χιλ. 
ευρώ) 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2012 

ΠΙΝ∆ΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 183.261 180.451 2 6.450 11 

5η 

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 145.194 138.946 4 7.097 -1.261 

11η 

HELLENIC QUALITY FOODS 
Α.Ε. ΕΙ∆Η ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 89.990 101.593 -11 9.216 -2.091 

23η 

 

 

 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ 

 

 

Εικόνα 37. Λογότυπο  ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ θ. ΑΒΕΕ. Πηγή: nitsiakos.gr 

 

Η εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1972 στο Μπιζάνι Ιωαννίνων χτίζοντας 

σταδιακά ένα κάθετα ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής προϊόντων κοτόπουλου που 

καλύπτει την αναπαραγωγή, την εκκόλαψη, την πάχυνση, την παρασκευη πτηνοτροφών, τη 

σφαγή και µεταποίηση, το δίκτυο διανοµής για όλη την Ελλάδα. Παράλληλα η εταιρεία 

εκµεταλλευόµενη τις υποδοµές της σε Ήπειρο και Μακεδονία, δραστηριοποίηθηκε έντονα 

στην αγορά των αυγών εκκολάψεως και νεοσσών, στην εµπορία πρώτων υλών ζωοτροφών και 
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την παραγωγή ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα.   

Την τελευταία δεκαετία, η Νιτσιάκος υλοποίησε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που της 

εξασφάλισε συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας στις κύριες δραστηριότητες της και 

επιπλέον επέτρεψε την είσοδο της στην αγορά της ξηράς τροφής για ζώα συντροφιάς, τη 

δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα κύκλωµα παραγωγής για νωπά τεµάχια γαλοπούλας 

και κουνέλι, την παραγωγή άλευρων για την αρτοποιΐα και τη βιοµηχανία, και την εισαγωγή 

και εµπορία ενός νέου οικονοµικού και φιλικού προς το περιβάλλον τύπου βιοµάζας από φλοιό 

ηλιόσπορου.
63

 Σήµερα, η Νιτσιάκος είναι εκ των σηµαντικότερων επιχειρήσεων εµπορίας 

δηµητριακών και σογιαλεύρου και µέσα στις 15 µεγαλύτερες βιοµηχανίες τροφίµων της χώρας 

µε βάση το τζίρο. 

 

 HELLENIC QUALITY FOODS 

 

 

Εικόνα 38. Τα λογότυπα της Hellenic Quality Foods – ΚΑΝΑΚΙ και ΜΙΜΙΚΟS. Πηγή: http://www.hqf.gr/ 

 

Η Hellenic Quality Foods ή αλλιώς HQF, ανήκει στον όµιλο εταιριών του Ι. Φιλίππου 

και είναι η εταιρία που παράγει και διακινεί τα προϊόντα ζύµης ΚΑΝΑΚΙ και τα νωπά 

κοτόπουλα, τις κοτολιχουδιές αλλά και τα αλλαντικά από κοτόπουλο MIMIKOS. Είναι µία 

από τις µεγαλύτερες εταιρίες τροφίµων στην Ελλάδα που µε οδηγό την ποιότητα στο τρόφιµο 

κατέχει ηγετική θέση στις προτιµήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. (web11) 

Στο τέλος του 1999 ο όµιλος εταιριών του Ι. Φιλίππου εξαγόρασε µια από τις πιο 

ιστορικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, την ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΕ, η οποία βρίσκονταν σε 

καθεστώς διαχείρισης από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η εξαγορά έγινε από την ΚΑΝΑΚΙ 

                                                           
63
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ΑΕ που ανήκε στον όµιλο και στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε HELLENIC QUALITY 

FOODS (HQF) για να ενσωµατώσει τις δύο δραστηριότητες, τόσο αυτή των ζυµών, όσο και 

αυτή των πουλερικών. 

Η HQF, εντοπίζοντας αυτές τις αδυναµίες, προχώρησε κατ’ αρχήν αµέσως  µετά την 

εξαγορά της MIMIKOS στην κατάργηση της παραγωγής και διάθεσης ανώνυµων, 

ασυσκεύαστων προϊόντων MIMIKOS. Από τον Ιανουάριο του 2000 όλα τα προϊόντα 

MIMIKOS διατίθενται µόνο συσκευασµένα.  Το δεύτερο βήµα, µερικούς µήνες µετά και αφού 

έγινε µια σειρά από επενδύσεις σε εξοπλισµό, ήταν η τοποθέτηση στην αγορά µιας πλήρους 

σειράς από προϊόντα τεµαχισµού, δηλαδή επώνυµα συσκευασµένα µέρη κοτόπουλου. Έτσι 

πλέον ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει εάν επιθυµεί να καταναλώσει το στήθος, τη φτερούγα 

ή το φιλέτο, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει ολόκληρο το κοτόπουλο. Η HQF ήταν η πρώτη 

ελληνική εταιρεία που πρόσφερε στους καταναλωτές επώνυµα και συσκευασµένα όλα τα είδη 

κρέατος κοτόπουλου. 

Στα µέσα του 2001, τοποθετήθηκε στην αγορά η πρώτη σειρά από προϊόντα µε βάση το 

κρέας από κοτόπουλο. Πρόκειται για νωπά προϊόντα που παράγονται από ελληνικά κοτόπουλα 

MIMIKOS και απαιτούν ελάχιστη προπαρασκευή πριν καταναλωθούν. Τέτοια προϊόντα είναι 

τα παναρισµένα φιλέτα, τα σνίτσελ, τα nuggets, τα µπιφτέκια κ.λπ. ενώ έκτοτε η ποικιλία 

συµπληρώνεται συνεχώς.  

Το 2002 κυκλοφόρησαν και προϊόντα τύπου αλλαντικών (παριζάκι, φιλέτο κοτόπουλο, 

λουκάνικα κ.λπ.), πάντα στην ίδια φιλοσοφία.
64
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» ΣΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

7.1 Η έννοια της τοπικής ανάπτυξης  
 

Η τοπική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της υπαίθρου ιστορικά προέρχεται από προσπάθειες 

διαµόρφωσης µιας νέας στρατηγικής  ανάπτυξης αναπτυσσόµενων κρατών από διεθνείς  

οργανισµούς (∆ιεθνής Τράπεζα, Ηνωµένα Έθνη) στη δεκαετία του 1970, όταν ήδη είχαν 

αναγνωριστεί τα όρια του εξωγενούς εκσυγχρονιστικού υποδείγµατος  ανάπτυξης και 

αναζητήθηκε µια εναλλακτική πρόταση  που θα µπορούσε να µειώσει τις ανισότητες. Οι 

προσεγγίσεις αυτές εφαρµόστηκαν και στο εσωτερικό ανεπτυγµένων χωρών, σε περιοχές 

‘λιγότερο ανεπτυγµένες’ ή ‘λιγότερο ευνοηµένες’ σε σχέση µε τους πόλους ανάπτυξης µε 

ποικιλία χαρακτηρισµών (βιώσιµη, ενδογενής, ολοκληρωµένη τοπική ανάπτυξη).  Οι 

προσεγγίσεις αυτές επιχείρησαν να συνδέσουν την ανάπτυξη µιας περιοχής και τις 

αναπτυξιακές διαδικασίες µε τη χρήση τοπικών πόρων και την κινητοποίηση του τοπικού 

ανθρώπινου δυναµικού, που δηµιουργούν παραγωγικές δραστηριότητες σε αυτή (ιδιωτικές και 

δηµόσιες), προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους και αυξάνουν την επιθυµία 

τους να ζήσουν σε αυτή. Έτσι, η τοπική ανάπτυξη διακρίνεται από χαρακτηριστικά όπως ο 

τοπικός καθορισµός των αναπτυξιακών προοπτικών, ο τοπικός έλεγχος της αναπτυξιακής 

διαδικασίας και η συγκράτηση των ωφεληµάτων της αναπτυξιακής διαδικασίας εντός της 

περιοχής.
65

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρακολούθησε τις εξελίξεις αυτές και διαµόρφωσε µια 

πολιτική στήριξης της τοπικής ανάπτυξης, που εκφράστηκε ιδιαίτερα µε δύο άξονες: τον τοµέα 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και τον τοµέα των τοπικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της 

απασχόλησης.
66

 

                                                           
65

 Κίζος Θ, Βακουφάκης Χ, Κουλούρη Μ & Σπιλάνης Ι (n.d.). ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ 
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7.1.1 Η διαδικασία της Τοπικής Ανάπτυξης 
 

Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η διαδικασία για την ενεργοποίηση του 

ενδογενούς δυναµικού βασίζεται σε τρεις οµάδες ενεργειών, η σειρά των οποίων όµως ποικίλει 

ανάλογα µε την µορφή του προβλήµατος στην περιφέρεια και τις δυνατότητες που έχει αυτή να 

αναπτυχθεί. Οι τρεις αυτοί άξονες πολιτικής είναι: 

1. Η Παροχή πληροφόρησης, 

2. Η Πρόκληση κοινωνικής "κινητικότητας", δηλαδή δηµιουργία ενδιαφέροντος και 

γνώσης και 

3. Η Προσφορά κεφαλαίων.
67

 

Απ' αυτούς, οι δύο πρώτοι άξονες στοχεύουν στην αφύπνιση του τοπικού πληθυσµού, 

ώστε να πάρει πρωτοβουλίες και να βοηθηθεί µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εισαγωγής νέων τεχνολογιών για τον εντοπισµό υπάρχουσας 

επενδυτικής ευκαιρίας ή τη δηµιουργία νέας. Με τη σειρά του, ο τρίτος άξονας αποβλέπει στην 

συµπλήρωση και υποστήριξη των δύο προηγουµένων για την πραγµατοποίησή τους.  

 

7.1.2 Η Αύξηση της Απασχόλησης στην Περιφέρεια: Η ∆ιάσταση των Τοπικών Αγορών 
Εργασίας 
 

Ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής τοπικής ανάπτυξης είναι η αύξηση της 

απασχόλησης στην περιφέρεια. τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Παρά τις 

διαφοροποιήσεις από την µία περιοχή στην άλλη, και κατ’ επέκταση από την µία τοπική αγορά 

εργασίας στην άλλη, υπάρχει µία ενιαία προσέγγιση της απασχόλησης στο πλαίσιο της τοπικής 

και περιφερειακής ανάπτυξης.  

Αναπτύσσοντας και πραγµατοποιώντας, λοιπόν, την παραπάνω προσέγγιση 

ενεργοποιούµε τους καθοριστικούς παράγοντες που επιδρούν στην τοπική αγορά εργασίας, 

κυρίως µέσα από τη διάγνωση του ενδογενούς δυναµικού, δηλαδή: 

1. την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού 

2. την κινητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα 

3. τον σχεδιασµό µίας στρατηγικής 

4. την ανάπτυξη εργοσχεδίων (projects).
68
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7.1.3 Τοπική Αγορά – Τοπική Απασχόληση 

 

Κατά τον σχεδιασµό της πολιτικής για την αύξηση της τοπικής απασχόλησης τα µέσα 

υλοποίησης περιλαµβάνουν:  

A. τους σκληρούς πόρους (hard resources), δηλαδή  τα κονδύλια, τη γη, τα ακίνητα και τον 

εξοπλισµό, 

B. τους µαλακούς πόρους (soft resources), δηλαδή το ανθρώπινο δυναµικό και την 

ανθρώπινη συνεργασία, την τεχνογνωσία, την αξιοποίηση κεκτηµένης εµπειρίας  

C. και, τέλος, την ‘ανεπίσηµη’ κατάρτιση, δηλαδή την ανάλυση και συζήτηση σε οµάδες, 

την οργάνωση ανεπίσηµων εκδηλώσεων µε ουσιαστικό χαρακτήρα και την 

οµαδοποίηση των ενδιαφεροµένων και εµπλεκοµένων φορέων. 

Με την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης ‘χαρτογραφούµε’ µία περιοχή ως προς: 

1. Το επιχειρηµατικό και ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον: αναφέρεται στη µορφή και το 

µέγεθος των παραγωγικών µονάδων που λειτουργούν στην περιοχή καθώς και στη σύνθεση 

του πληθυσµού και τις δεξιότητές του. 

2. Το φυσικό περιβάλλον: επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τον σχεδιασµό και τα αποτελέσµατα µιας 

στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Για παράδειγµα, 

ένα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον µε την κατάλληλη υποδοµή και τις απαραίτητες 

προσβάσεις, µπορεί να καταστεί πόλος έλξης για νέες µονάδες και ισχυρό κίνητρο διαµονής 

για νέους ανθρώπους. Αντίθετα, ένα αδιάφορο και απωθητικό φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να 

προκαλέσει ‘διορθωτικές’ ενέργειες (µε αναπλάσεις, µε µέτρα απορρύπανσης κλπ).
69

 

3. Τις υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής υποδοµής ): περιλαµβάνονται το οδικό 

δίκτυο, οι σιδηρόδροµοι τα αεροδρόµια, οι τηλεπικοινωνίες και τα λιµάνια, δηλαδή κυρίως οι 

τρόποι και η ποιότητα µεταφοράς ανθρώπων, εµπορευµάτων και πρώτων υλών. Η αστική 

υποδοµή (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, αποχέτευση, χώροι αναψυχής, πολιτιστικά κέντρα 

κλπ) λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς την υποδοµή µεταφορών αλλά µε πρωτεύουσα 

σηµασία για την προσέλευση αλλά και σταθερότητα παραµονής παραγωγικών µονάδων.
70

 

4. την πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης: εµφανίζονται στην ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης και αφορούν στην ύπαρξη και λειτουργία τραπεζών, στην αξιοποίηση εθνικών και 
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περιφερειακών πόρων, στην άντληση κονδυλίων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( ΚΠΣ ) 

και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ).
71

 

 

7.2 Ο ρόλος του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ στην τοπική ανάπτυξη 

7.2.1 Η φήµη του στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται  

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ στο νοµό Ιωαννίνων όπου δραστηριοποιείται έχει τη ΦΗΜΗ ως η 

επιχείρηση που: 

� δίδει τα καλύτερα εισοδήµατα στους πτηνοτρόφους και τους εξασφαλίζει σταθερό το 

εισόδηµά τους, 

� δίδει απασχόληση σε εργαζόµενους µε τις καλύτερες αµοιβές, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο πρόσωπο στις σχέσεις τους και διασφαλίζοντας ένα ιδανικό 

περιβάλλον για εργασία, 

� στηρίζει µε τις δράσεις τους τοπικούς φορείς για την αντιµετώπιση της φτώχειας, 

� στηρίζει µε τις χορηγίες της τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους για τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ανάπτυξη του αθλητισµού, 

� στηρίζει την τοπική οικονοµία, 

� σέβεται το περιβάλλον και υλοποιεί δράσεις που το προστατεύουν . 

Γενικά, η τοπική κοινωνία εκφράζεται θετικά για τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. 

 

7.2.2  Η συµβολή στην ανάδειξη της περιοχής όπου δραστηριοποιείται 
 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ δραστηριοποιείται στο Νοµό Ιωαννίνων. Εκτρέφει 30.000.000 

κοτόπουλα στο Νοµό Ιωαννίνων, τα σφάζει – επεξεργάζεται – τυποποιεί στο Νοµό Ιωαννίνων 

και τα διαθέτει µέσω των υποκαταστηµάτων της σε 7.000 σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.  

Τα κοτόπουλα ΠΙΝ∆ΟΣ είναι γνωστά σ’ όλους τους καταναλωτές και άµεσα 

συνδεδεµένα µε το Νοµό Ιωαννίνων. 
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Ο Νοµός Ιωαννίνων από τους φτωχότερους νοµούς της Ελλάδας κατάφερε χάρη της 

συµβολής του Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ να είναι ο πρώτος νοµός σε παραγωγή κοτόπουλου και τα 

κοτόπουλα ''ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ΄΄ τα πιο γνωστά κοτόπουλα. 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ κάθε χρόνο εισρέει στο Νοµό Ιωαννίνων περισσότερα από 30 εκατ. 

ευρώ είτε ως εισόδηµα των παραγωγών είτε ως αµοιβές των εργαζοµένων είτε ως πληρωµές σε 

τοπικούς προµηθευτές στηρίζοντας µ’ αυτό τον τρόπο την οικονοµία του Νοµού. 

Σήµερα, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ απασχολεί 1050 εργαζόµενους, συνεργάζεται µε 450 

παραγωγούς πτηνοτρόφους, οι οποίοι απασχολούν στους πτηνοθαλάµους τους άλλους 300 

εργαζόµενους. Επίσης, συνεργάζεται µε άλλους 200 προµηθευτές της περιοχής. 

 

7.2.3 Οι στόχοι και οι προοπτικές για το 2016 

 

Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ δε σταµατά σ' όσα έχει πετύχει µέχρι σήµερα και συνεχίζει να 

οραµατίζεται και να σχεδιάζει για το µέλλον. Οι σχεδιασµοί του συνεταιρισµού έχουν στόχο τα 

εξής: 

• Βελτίωση ποιότητας. 

• Βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεών µας. 

• Επέκταση δυναµικότητας. 

• Παραγωγή νέων προϊόντων. 

Απώτερος στόχος όλων των σχεδιασµών είναι η βελτιστοποίηση του οφέλους των 

παραγωγών του συνεταιρισµού. Ενδεικτικά, για την επόµενη πενταετία ο σχεδιασµός 

περιλαµβάνει: 

� Αύξηση της παραγωγής 5-10 % ετησίως ώστε το 2020 να έχει παραγωγή 40 εκατ. 

πουλιών. 

� Εκσυγχρονισµός γραµµής ψύξης πτηνοσφαγείου ύψους επένδυσης ενός εκατοµµύριου 

και χρόνου υλοποίησης έως 30/06/2016. 

� Επέκταση γραµµής παραγωγής Ζωοτροφών µε ύψος επένδυσης 500.000 € και χρόνος 
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υλοποίησης έως 31/12/2016. 

� Επέκταση δυναµικότητας εργοστασίου παραγωγής λιπάσµατος. Ύψος επένδυσης ενός 

εκατοµµυρίου και χρόνος υλοποίησης έως 31/12/2017. 

� Επέκταση δυναµικότητας πτηνοσφαγείου - νέα γραµµή παραγωγής. Ύψος επένδυσης 

10 εκατοµµύρια  ευρώ και χρόνος υλοποίησης 2017-2018. 

� Μετεγκατάσταση γραµµής έτοιµων ψηµένων και γραµµή επεξεργασίας προϊόντων από 

κρέας κοτόπουλου. Ύψος επένδυσης 5 εκατ. ευρώ και έτος υλοποίησης το 2019. 

� Κατασκευή µονάδας βιοαερίου από απόβλητα πτηνοτροφείων. Ύψος επένδυσης 5 εκατ. 

ευρώ και έτος υλοποίησης 2020. 

  Με την ολοκλήρωση του πενταετούς προγράµµατος ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ 

οραµατίζεται ότι θα είναι η µεγαλύτερη και πιο οργανωµένη πτηνοτροφική επιχείρηση των 

Βαλκανίων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια ανάλυσης της λειτουργίας του Αγροτικού 

Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «Η ΠΙΝ∆ΟΣ»  και της συµβολής του στην τοπική 

ανάπτυξη της περιοχής δραστηριοποίησής του. Λαµβάνοντας υπ’ όψη όσα αναφέρθηκαν στα 

προηγούµενα κεφάλαια, γίνεται µία συνοπτική ανακεφαλαίωση και παρουσιάζονται τα κύρια 

σηµεία που αφορούν στην ελληνική πραγµατικότητα για τον κλάδο της πτηνοτροφίας και, 

συγκεκριµένα, τον Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ. Τα κύρια αυτά σηµεία συνοψίζονται ως εξής: 

� Η Πτηνοτροφία  στην Ελλάδα είναι ο πιο δυναµικός κλάδος της ζωικής παραγωγής µε 

βαθµό αυτάρκειας τόσο σε αβγό όσο και σε κρέας µε ποσοστό άνω του 90%. 

� Οι οργανωµένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν ετησίως 

120.000.000 κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά. Η παραγωγή καλύπτει σχεδόν πλήρως 

την εγχώρια ζήτηση. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 50 επιχειρήσεις 

διαφόρων µεγεθών. 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ αποτελεί  ένα πρότυπο συνεταιριστικής οργάνωσης στην Ελλάδα 

και για την πορεία της και την συµβολή της στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού 

κινήµατος, έχει βραβευτεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ θεωρείται ηγέτης στον κλάδο της πτηνοτροφίας µε τις 

µεγαλύτερες πωλήσεις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις στη χώρα µας. Ως 

συνεταιρισµός µε τον τίτλο του µεγαλύτερου πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού στη χώρα 

µας στοχεύει να παραµείνει στην κορυφή και να αποδεικνύει ότι οι συνεταιρισµοί έχουν 

προοπτική. 

� Από την ίδρυση του µέχρι σήµερα ακολουθεί µια συνεχή ανοδική πορεία, αυξάνοντας 

κάθε χρόνο την παραγωγή του, ανεβάζοντας τον κύκλο εργασιών του και αυξάνοντας 

τον αριθµό των απασχολουµένων. 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ συνεργάζεται αποκλειστικά µε τους 450 πτηνοτρόφους µέλη της. 

Το ίδιο και οι 450 πτηνοτρόφοι µέλη συνεργάζονται αποκλειστικά µε τον συνεταιρισµό. 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ καθορίζει το πρόγραµµα που θα τοποθετήσει νεοσσούς στο 

πτηνοτροφείο ο κάθε παραγωγός, το πρόγραµµα που θα σφάξει τα κοτόπουλα, την 

φυλή που θα είναι οι νεοσσοί, τη ζωοτροφή που θα χρησιµοποιηθεί, τα φάρµακα και 



Ιστορική διαδροµή, λειτουργία και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισµού Ιωαννίνων «η Πίνδος»  

  

 

Βρυώνη Γ., Οικονοµοπούλου Ε. & Παπά Ι. 
 

114 

εµβόλια που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Το καταστατικό του συνεταιρισµού επιβάλλει την ποινή της διαγραφής από τον 

συνεταιρισµό σ' όποιον πτηνοτρόφο δεν ακολουθεί το πρόγραµµα ολοκληρωµένης 

διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται σταθερότητα στην παραγωγή και η 

ενιαία γεύση στα προϊόντα.  

� Σε τακτά διαστήµατα γίνονται σεµινάρια στους πτηνοτρόφους για θέµατα που αφορούν 

την εκτροφή των κοτόπουλων. 

� Ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝ∆ΟΣ έχει τεράστια συµβολή στην τοπική ανάπτυξη του νοµού 

Ιωαννίνων καθώς: 

� προσφέρει τα καλύτερα εισοδήµατα στους πτηνοτρόφους και τους εξασφαλίζει 

σταθερό το εισόδηµά τους, 

� προσφέρει απασχόληση σε εργαζόµενους µε τις καλύτερες αµοιβές, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο πρόσωπο στις σχέσεις τους και 

διασφαλίζοντας ένα ιδανικό περιβάλλον για εργασία, 

� στηρίζει µε τις δράσεις τους τοπικούς φορείς για την αντιµετώπιση της φτώχειας, 

� στηρίζει µε τις χορηγίες της τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους για τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ανάπτυξη του αθλητισµού, 

� στηρίζει την τοπική οικονοµία, 

� σέβεται το περιβάλλον και υλοποιεί δράσεις που το προστατεύουν. 
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